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1. SPLOŠNO
PREDPISI SO BILI NAZADNJE POSODOBLJENI 9.11.2018

1.1. SPLOŠNO (mapa 1 in 2)
1.1.A

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 102/2004 ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 18 (nov. 2017)
Opomba: Podaljšanje uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena
do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin (glej odločbo US).

1.1.A.a Gradbeni zakon (GZ)
Ur. l. RS, št. 61/2017
GZ - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (dec. 2017)
Opombe: datum začetka uporabe: 1. 6. 2018
- Določbe 9. člena glede elektronskega pošiljanja, drugega odstavka 55. člena, šestega odstavka 57. člena
v delu, ki se nanaša na javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu, in določbe 76. člena se
začnejo uporabljati 1. januarja 2021.
1
Kaj ureja GZ? (1. člen)
Pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.
2
Namen GZ (2. člen)
Namen tega zakona je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. Za javni interes se štejejo:
- Varnost objektov;
- spoštovanje načela enakih možnosti;
- varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine,
- spodbujanje trajnostne gradnje,
- skladnost umeščanja objektov v prostor,
- arhitektura kot izraz kulture,
- evidentiranje,
- uporabnost,
- učinkovitost,
- kakovost objektov in njihova usklajenost z okoljem v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
3
Mnenjedajalec (3. člen)
mnenjedajalec je državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki da mnenje k dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti;
4
Objekt, stavba, inženirski objekt? (3. člen GZ)
Objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi
ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno
vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta;
Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti;
gradbeni inženirski objekt je objekt, ki ni stavba in ni drug gradbeni poseg; in sicer so to objekti prometne
infrastrukture (ceste, železniške proge, letališke steze, mostovi, viadukti, predori in podhodi, pristanišča, plovne
poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti), cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
industrijski gradbeni kompleksi, športna igrišča in drugi gradbeno inženirski objekti;
drug gradbeni poseg je posledica gradbenih del, ni stavba ali gradbeni inženirski objekt ter pomeni poseg v fizične
strukture na zemeljskem površju in pod njim ter trajno spreminja podobo ali rabo prostora;
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5
Novogradnja, prizidava (3.člen)
novogradnja je gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava;
novo zgrajen objekt je objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal
prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri
6
Rekonstrukcija (3. člen)
Spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi
konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj
temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo (razen zaradi usklajevanja
z bistvenimi zahtevami)
7
Sprememba namembnosti (3. člen)
je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem,
rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru
podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov
8
Vrste nedovoljenih objektov (3. člen)
neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno GD, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z
GD, tako, da ga je mogoče uskladiti z GD (dopustna manjša odstopanja so izvzeta)
nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega GD ali v nasprotju s pogoji, določenimi z
njim, če ga ni mogoče uskladiti z GD; nelegalen objekt sta tudi:
- objekt, za katerega je bilo GD ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno in
- enostaven objekt, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom
nevaren objekt je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi,
premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte;
Dovoljevanje nelegalnih in neskladnih objektov po GZ:
A -113.člen-neskladni objekti v okviru dopustnih odstopanj iz 66.člena, uskladitev s predpisi se
doseže z rednim postopkom izdaje uporabnega dovoljenja
B -114. do 116.člen-neskladni objekti zunaj okvirov dopustnih odstopanj iz 66.člena, nelegalni
objekti in objekti v neskladni uporabi; Uskladitev s predpisi se doseže z odločbo o legalizaciji, razen za
objekt, ki je zgrajen po 30. aprilu 2004, razen če gre za objekt z vplivi na okolje ali objekt, za katerega je obvezna
presoja sprejemljivosti
C – 117.člen-objekti daljšega obstoja; Za objekte zgrajene in v uporabi pred 1.1.1998 se uskladitev s
predpisi lahko doseže z dovoljenjem za objekt daljšega obstoja
9
Objekt z vplivi na okolje (3. in 50. člen)
Je objekt, za katerega je treba v skladu z ZVO, izvesti presojo vplivov na okolje. Za objekte z vplivi na okolje se uvaja
integralni postopke, pri katerem se izvede presoja o vplivih na okolje ter pridobi gradbeno in okoljevarstveno
dovoljenje. Postopek vodi ministrstvo.
10
Presoja sprejemljivosti (3. člen)
Je postopek, v katerem se oceni vpliv oziroma posledice nameravane gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave (ZON);
11
Udeleženci pri graditvi (10. člen)
Investitor, projektant, izvajalec, nadzornik
12
Bistvene in druge zahteve za objekte (15. člen)
Bistvene zahteve so gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in
učinkovite rabe;
1. mehanska odpornost in stabilnost,
2. varnost pred požarom,
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
4. varnost pri uporabi,
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5. zaščita pred hrupom,
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
7. univerzalna graditev in raba objektov,
8. trajnostna raba naravnih virov.
13
Način zagotavljanja bistvenih zahtev
Bistvene lastnosti se zagotavljajo:
- S projektiranjem (v fazi DGD predvsem bistvene zahteve, ki vplivajo na umestitev objekta, v PZI vse)
- z dovoljevanjem (V postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v postopku izdaje uporabnega dovoljenja)
- Z gradnjo (izvajanje del, vgradnja skladnih materialov)
- Z vzdrževanjem objekta
14
Sestavni deli projekta (29. člen)
Projektna dokumentacija je rezultat načrtovalskega procesa pri graditvi objektov in pomeni sistematično urejen
sestav načrtov oziroma tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske,
funkcionalne, oblikovne ter tehnične značilnosti objekta
15
Predodoločba (34. člen)
Zahtevek še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta
Investitor ni nujno lastnik nepremičnine, ki je predmet predodločbe.
Taksa 50 eurov za manj zahtevne objekte > 100 eurov za zahtevne objekte.
Možnost vprašanja na upravni organ > razvidno iz predodločbe:
- ali je nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti,
- s predpisi, ki so potrebni za izdajo mnenj,
- ali je zagotovljena minimalna komunalna oskrba in
- ali nameravana gradnje ne bo škodljivo vplivala na varstvo varovanih območij.
16
Naloge vodje projekta? (12. člen)
Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi.
17
Pogoji za vodjo nadzora gradnje?
Pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje.
18
Naloge nadzornika (13. člen)
1. sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču,
2. v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z
dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter
gradbenim dovoljenjem,
3. ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z
določbami tega zakona,
4. ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot
posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in
drugim inšpektorjem,
5. morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti
investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti,
6. nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih
zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
7. udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s
svojega področja dela,
8. opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z
gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi,
9. pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje
bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom,
10. od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja,
11. vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,
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12. sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka,
13. sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,
14. zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.
19
Pogoji za vodjo del (14. člen)
– izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja
– ima izobrazbo, najmanj ravni prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve
objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS in je vpisan v imenik vodij del
pri IZS,
– izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
– izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: GZS).
20
Vodja gradbišča (vodja gradnje)? (14. člen)
Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (vodja gradnje) in ki je
zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za
skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.
21
Stranke v postopku izdaje uporabnega dovoljenja;
Stranka v postopku je samo investitor.
22
Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja? (36. člen)
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja je investitor.
Stranski udeleženci v postopku so lahko:
– lastnik nepremičnine in imetnik druge stvarne pravice na nepremičnini, ki je predmet izdaje gradbenega
dovoljenja;
– lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen če pristojni upravni organ za
gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva;
– druga oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na
njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino...
– druge osebe, če tako določa zakon.
23
Pristojnost izdaje podzakonskih aktov
Pristojnost izdaje je na področnem ministrstvu (pravilniki) oziroma na vladi RS (uredbe)
24
Stranke v postopku izdaje inšpekcijskega ukrepa;
Inšpekcijski zavezanec je v postopku inšpekcijskega nadzora investitor, če ni znan, se šteje da je zavezanec
zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine/objekta, ki je predmet postopka. Inšpekcijski zavezanec je lahko je tudi
udeleženec pri graditvi (investitor, izvajalec, projektant, nadzornik)
25
Dokazilo o pravici za gradnjo? (35. člen)
- v zemljiški knjigi vpisana lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičnini, na kateri se bo izvajala gradnja
- notarsko overjena pogodba o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v ZK;
- sodno ali upravno odločbo, ki mu omogoča gradnjo oz. izvajanje del;
- sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja,
razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali
- drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.
26
Kaj so tehnične smernice. Naštej nekaj primerov. (26. člen)
Z njimi se za določene vrste objektov natančno opredelijo:
- priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseže izpolnjevanje bistvenih zahtev za projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje objektov,
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- izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, in način njihove
vgradnje.
TSG-V-006 Razvrščanje objektov
TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah
TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije
TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele
TSG-1-004 Učinkovita raba energije
TSG-1-005 Zaščita pred hrupom v stavbah
27
Obveznost uporabe tehničnih smernic
Če so uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve, navedeni v tehnični smernici, velja domneva o skladnosti iz
pravilnika, ki to smernico predpisuje. Možna je uporaba zadnjega stanja tehnike namesto tehnične smernice, pri
čemer je treba zagotoviti vsaj enako stopnjo zahtev kot so predpisane smernici
28
Dopustna manjša odstopanja (66. člen)
- se ne posega na druga zemljišča...;
- se posamezne zunanje mere stavbe ne povečajo za več kot 0,3 m (lahko se zmanjšajo);
- ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje;
- so izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja;
- v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.
29
Obvezna dokumentacija za vložitev zahteve za tehnični pregled (68. člen)
- Izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z GD in da so izpolnjene BZ;
- Projekt izvedenih del (PID) z označenimi odstopanji od DGD;
- Dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ);
- v primeru izravnalnih ukrepov: opis njihove izvedbe in mnenje pristojne organizacije
- program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in
- pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje pristojnega organa, za začetek poskusnega obratovanja
30
Pristojnost izdaje tehničnih smernic in SIST (24. člen)
Tehnične smernice objavljajo pristojni ministri standarde SIST pa slovenski inštitut za standardizacijo
31
Drugi normativni dokumenti (27. člen)
Drugi normativni dokumenti so dokumenti, ki določajo pravila, usmeritve ali značilnosti za dejavnosti ali njihove
rezultate. Če predpis ne določa drugače, se drugi normativni dokumenti uporabijo v naslednjem vrstnem redu:
1. tehnična smernica za graditev (TSG),
2. privzeti evropski standard (SIST EN),
3. izvirni slovenski standardizacijski dokument (SIST),
4. privzeti mednarodni standard (SIST ISO),
5. privzeti tuj standard (na primer SIST DIN) in
6. druge javno dostopne tehnične specifikacije
32
Organi pri graditvi objektov;
Ministrstvo (objekti državnega pomena in objekti PVO), upravne enote, občine, nosilci javnih pooblastil
33
Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja (43. člen)
- skladnost nameravane gradnje s PIA
- zagotovljena minimalna kom. oskrba,
- pridobljena predpisana pozitivna mnenja.
- potrditev projekta s strani projektanta in vodje projekta, skladno z ZAID,
- dokazilo o pravici gradnje,
- plačan komunalni prispevek in morebitno nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (za legalizacije)
- nameravana gradnja ne sme škodljivo vplivati na varstvene cilje varovanih območij.
- Za posege na obstoječih objektih se preveri da so zakonito zgrajeni
34

Pridobitev uporabnega dovoljenja in kdaj gradbeno dovoljenje ni potrebno;
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Uporabno dovoljenje se pridobi za vse objekte katerim je bilo izdano GD (razen NO)
35
Inšpekcijski ukrepi pri graditvi objektov; (80.-85. člen)
v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev
v zvezi z vgrajevanjem gradbenih proizvodov
v zvezi z nelegalnim/neskladnim/nevarnim objektom ali neskladno uporabo objekta
36
Prijava začetka gradnje (63. člen)
- pred začetkom del > izvesti zakoličenje objekta obvezno prisoten vodja nadzora!
- obvezna izdelava dokumentacije za izvedbo
- pred izvedbo gradnje objekta, investitor imenuje nadzornika
- začetek del se prijavi najmanj 8 dni pred začetkom gradnje; Prijavi se priložijo zakoličbeni zapisnik, PZI
- s prijavo začetka gradnje se seznanijo mnenjedajalci, gradbeni in drugi pristojni inšpektorji.
37
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (92. člen)
Investitor oz. lastnik nedovoljenega objekta mora plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.
sredstva se delijo 50/50% občina država za nezahtevne-zahtevne objekte, 100% občina za enostavne.
38
Izključevanja (projektant, izvajalec, nadzornik, investitor)? (13. člen)
Nadzornik hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem, enako tudi za posameznega
strokovnjaka.
39

Temeljna načela varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter varstva pri delu pri opravljanju inženirskih storitev in izvajanju del oziroma
gradenj;
Varovanje zdravja ljudi in živali, premoženja in okolja.
1.1.A.b Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
Ur. l. RS, št. 61/2017
Opomba: datum začetka uporabe: 1. 6. 2018
40
Pogoji za pridobitev poklicnega naziva pooblaščenega arhitekta (7. člen)
- Ustrezna strokovna izobrazba,
- 2 leti delovnih izkušenj pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta;
- opravljen strokovni izpit;
41
Poklicne naloge pooblaščenega arhitekta
- arhitekturno projektiranje objektov, zlasti stavb in odprtega prostora
- vodenje izdelave OPPN,
- sodelovanje pri izdelavi drugih PIA v delu, ki se nanaša na urbanizem in strokovno področje arhitekture.
42
PA
PKA
PPN
PI
PI-G
PI-E
PI-S
PI-T
PI-RG
PI-Geo
PI-PV
PI-PR

Poklicni nazivi
Pooblaščeni arhitekt
Pooblaščeni krajinski arhitekt
Pooblaščeni prostorski načrtovalec
Pooblaščeni inženir:
s področja gradbeništva
s področja elektrotehnike
s področja strojništva
s področja tehnologije
s področja geotehnologije in rudarstva
s področja geodezije
s področja požarne varnosti (novo)
s področja prometnega inženirstva (novo)
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43
Ustrezne oblike opravljanja poklicnih nalog (5. člen)
na trgu:
- s.p., s.k.d. (kot posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost)
- zaposleni v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti,
- drugo pravno razmerje o opravljanju dela za družbo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske
dejavnosti, če je PA ali PI družbenik,
izključno za delodajalca:
- kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne osebe javnega prava, v kateri so zaposleni,
razen geodetov,
- delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte izključno za lastno uporabo
in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun
(DRI, ELES...)
Izjema: -za lastne potrebe, razen geodetov in prometnih inženirjev (5) odst. 5. čl.
44
Pogoji za opravljanje dejavnosti (14. člen)
1. V PRS vpisano vsaj eno ustrezno dejavnost (arhitekturno in tehnično projektiranje)
2. Za polni delovni čas zaposlenega vsaj enega PA (ali PI) (v posebnih primerih za krajši);
- ali imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so PA/PI ali;
- ali če je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega
zakona in je eden od PA/PI hkrati poslovodni organ;
- s.p./skd, ki je hkrati tudi PA/PI
3. zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 15. členom tega zakona in
4. ni v stečajnem postopku.
45
Temeljna načela in namen zavarovanja udeležencev pri graditvi objektov;
Udeleženci morajo biti zavarovani za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi
46
Cilji in namen ZAPS (25. člen)
ZAPS se ustanovi zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in
graditve objektov ter varstva tretjih oseb. Cilji ustanovitve so:
- poklicno zastopstvo stanovskih interesov,
- spremljanje in obravnava problematike dela PA/PKA/PPN,
- določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov,
- spodbuja in zastopa poklicne, socialne in gospodarske interese PA/PKA/PPN in jim svetuje,
- skrbi za skladen razvoj stroke in varstvo stanovskega ugleda,
- sprejema kodeks,
- nadzoruje izpolnjevanje poklicnih dolžnosti
- opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.
47
Pogoji za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov pri ZAPS (7. člen)
- Ustrezna strokovna izobrazba,
- 2 leti delovnih izkušenj pod mentorstvom pooblaščenega arhitekta;
- opravljen strokovni izpit;
- ustrezno zavarovanje za škodo;
- ni s pravnomočno sodno odločbo izrečena prepoved opravljanja poklica
- ustrezno zaposlen v skladu s 5. členom
48
Organi ZAPS (30. člen)
Skupščina, upravni odbor, predsednik, disciplinski organi
49

1.

Delovno področje Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirske zbornice Slovenije, ter
njunih javnih pooblastil po zakonu; (27. člen)
izvajanje strokovnih izpitov,
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2. vpis in izbris iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev,
3. vodenje imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev,
4. vodenje disciplinskih postopkov zoper pooblaščene arhitekte in inženirje,
5. organiziranje, izvajanje in spodbujanje poklicnega usposabljanja pooblaščenih arhitektov in inženirjev,
6. izvajanje nadzora nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih arhitektov in inženirjev,
7. sprejemanje aktov za izvajanje javnih pooblastil in drugih aktov, določenih s tem zakonom,
8. izdelovanje poročil ali strokovnih mnenj, dajanje pobud in sodelovanje z državnimi organi in organi lokalnih
skupnosti in zastopanje stroke v razmerju do državnih organov,
9. krepitev odnosov z drugimi domačimi in tujimi poklicnimi organizacijami,
10. nadzorovanje skladnosti ravnanja pooblaščenih arhitektov in inženirjev s pravili kodeksa,
11. izvajanje postopkov mediacij in arbitraž s ciljem reševanja sporov med pooblaščenimi arhitekti in inženirji in
gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami,
12. izvajanje nadzora nad spoštovanjem njenih aktov,
13. izvajanje strokovnega nadzora nad pooblaščenimi arhitekti in inženirji,
14. priprava in organizacija javnih natečajev za investitorje,
15. nastopanje kot posvetovalni organ državnih organov, državne uprave in univerz,
16. urejanje kolektivnega zavarovanja za odgovornost pred škodo,
17. vodenje postopkov za priznavanje poklicnih kvalifikacij po tem zakonu,
18. spremljanje postopkov javnega naročanja na področju arhitekturnih in inženirskih storitev in opozarjanje na
pomanjkljivosti in
19. opravljanje drugih nalog.
50
Izvajanje disciplinskih zadev; (43.-47. člen)
PA/PI ter kandidat je disciplinsko odgovoren, če s svojim ravnanjem ali opustitvijo ravnanja krši dolžnosti pri
opravljanju poklica in dolžnosti vestnega opravljanja dela ali pridobivanja praktičnih izkušenj. Disciplinske kršitve
so opredeljene v disciplinskem pravilniku. Postopek se vodi na disciplinskem sodišču, sankcije so: opomin, obvezno
dodatno usposabljanje, odvzem pravice do mentorstva/opravljanja praktičnih izkušenj, odvzem volilne pravice za
zbornične volitve, denarna kazen in izbris iz imenika.
51
Opravljanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem javnih pooblastil. (49. člen)
Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil ima ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Zbornica mora za izvajanje
javnih pooblastil izpolnjevati kadrovske, prostorske in druge pogoje, ki jih s pravilnikom predpiše minister.
1.1.B

Zakon o meroslovju (ZMer-1)
Ur. l. RS, št. 22/2000 in naslednji ZMer-1 - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2005)

1.1.C

Zakon o standardizaciji (ZSta-1)
Ur. l. RS, št. 59/1999

52
Kaj je SIST. Naštej nekaj primerov. (22. člen)
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in
sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in
evropskih organizacijah (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni član je.
Kadar se v nacionalni sistem privzame mednarodni (ISO), evropski (EN) ali tuji nacionalni standard (npr. DIN), se
pred izvirno oznako doda še kratica SIST, s čimer označimo, da gre za nacionalni standard. Kadar se privzame
evropski standard (EN), ki je privzet mednarodni standard (ISO), se za slovensko oznako standarda izpišeta obe
kratici (SIST EN ISO).
Najbolj uporabljan je standard SIST ISO 9836: Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev
površine in prostornine, ali pa SIST ISO 21542: Gradnja stavb – dostopnost in uporabnost grajenega okolja (invalidi)
53
Obveznost uporabe SIST?
Uporaba SIST je prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba SIST določena s predpisom. Predpis, ki
določa obvezno uporabo standarda, se mora sklicevati na SIST.
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54
Namen standardizacije?
Vzpostavljanje usklajenih pravil in določil za ponavljajočo se uporabo, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na
danem področju, izboljševanje primernosti proizvodov, procesov in storitev za njihove predvidene namene,
preprečevanje ovir v trgovanju in podpora tehničnemu sodelovanju.
1.1.D

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
Ur. l. RS, št. 21/1995 in naslednji
Ur. l. RS, št. 56/2015 - zadnje spremembe in dopolnitve ZASP-G
Ur. l. RS, št. 63/2016 - Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
ZASP - neuradno prečiščeno besedilo 12 (okt. 2016)

55
Kaj določa 44. člen?
(1) Lastnik zgrajenega arhitekturnega objekta lahko to delo prosto predela.
(2) Pri izvajanju določb prejšnjega odstavka mora lastnik upoštevati avtorjevo pravico do spoštovanja dela.
(3) Kadar je bil objekt nagrajen na javnem natečaju, mora lastnik pridobiti soglasje avtorja. Soglasje lastniku ne
sme povzročiti nesorazmernih stroškov oziroma znatno podaljšati časa predelave.
56
Vrste avtorskih pravic? (15.člen)
- osebnostna upravičenja (moralne avtorske pravice)
- izključna premoženjska upravičenja (materialne avtorske pravice)
- druga upravičenja avtorja (druge pravice avtorja)
57
Moralna avtorska pravica? (16.-20. člen)
Varuje avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela. Avtor ima izključno pravico odločiti, ali, kdaj in kako
bo njegovo delo prvič objavljeno. Izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu in
lahko določi, ali naj se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako.
ima izključno pravico, da se upre skazitvi in vsakemu drugemu posegu v svoje delo ali vsaki uporabi svojega dela,
če bi ti posegi ali ta uporaba lahko okrnili njegovo osebnost.
Avtor ima izključno pravico, da do imetnika materialne avtorske pravice slednjo prekliče, če ima za to resne
moralne razloge in če predhodno imetniku povrne škodo, ki mu s tem nastane.
58
Materialna avtorska pravica? (21. člen)
Varuje premoženjske interese avtorja. Uporaba avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom in
pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno avtorsko pravico.
59
Druge avtorske pravice?
- Pravica dostopa in izročitve
- Sledna pravica
- Pravica javnega posojanja
- Pravica do nadomestila
60
Kaj NE šteje za avtorsko delo? (9. člen)
- ideje, načela, odkritja;
- uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja;
- ljudske književne in umetniške stvaritve.
61
Kaj šteje za avtorsko delo? (5. člen)
1. govorjena dela, kot npr. govori, pridige, predavanja;
2. pisana dela, kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi;
3. glasbena dela z besedilom ali brez besedila;
4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
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7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela, kot npr. slike, grafike in kipi;
9. arhitekturna dela, kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske
arhitekture;
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska
mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).
62
Obveznosti pred posegom v tuje arhitekturno avtorsko delo?
Pridobiti soglasje (še živečega) avtorja, v nasprotnem primeru pa obvestiti zbornico (glej kodeks)
1.1.E

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji
ZIL-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (dec. 2013)

1.1.F

Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)
Ur. l. RS, št. 32/2016

1.1.G

Obligacijski zakonik (OZ)
Ur. l. RS, št. 83/2001 in naslednji
OZ - neuradno prečiščeno besedilo 4 (okt. 2016)
Opomba:
Avtentična razlaga 631. člena Obligacijskega zakonika (OROZ631), stran 3007

63
Kaj je obligacija?
Pravno razmerje, na podlagi katerega je ena stranka upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev;
obveznost
64
Kaj ureja Obligacijski zakonik?
Ureja obligacijska pravna razmerja
65
Temeljni pojmi obligacijskih razmerij, pravic in obveznosti; (4. – 11. člen)
Enakopravnost udeležencev
načelo vestnosti in poštenja
skrbnost
prepoved zlorabe pravic
načelo enake vrednosti dajatev
dolžnost izpolnitve obveznosti
prepoved povzročanja škode
mirno reševanje sporov
66
Zavezujoča/nezavezujoča ponudba (25. člen)
Ponudba je za ponudnika zavezujoča, razen če je izključil svojo obveznost da ostane pri ponudbi (nezavezujoča
ponudba)
67
Predpisane oblike pogodbe (50. člen)
Za sklenitev pogodbe se ne zahteva nikakršna oblika, razen če zakon drugače določa. GZ določa sklenitev pogodbe
med udeleženci (investitor/projektant/izvajalec/nadzornik) v pisni obliki.
68

Bistveni elementi pogodbe
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Stvar/storitev, ki je predmet pogodbe in pogodbena cena
69
Kaj je nesporazum (16. člen)
Kadar sta stranki prepričani, da se strinjata, dejansko pa je med njima nesporazum o naravi pogodbe ali o podlagi
ali predmetu obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena
70
Temeljna načela pogodb o delu oziroma podvzemu ter gradbenih pogodb;
S pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, naročnik pa mu bo za to plačal.
Opredeliti je potrebno kakovost uporabljenega materiala, sicer srednja kakovost;
Naročnik ima pravico nadzorovati posel in dajati navodila;
....
71
Način obračuna na ključ (nepredvidena dela, presežna dela, manjkajoča dela, dodatna dela) (659. člen)
Pri načinu obračunavanja na ključ se izvajalec obveže, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in
uporabo nekega celotnega objekta, vključujoč nepredvidena in presežna dela, vendar brez manjkajočih in dodatnih
del.
Nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti;
Presežna dela so količina izvedenih del, ki presegajo pogodbene količine del;
Manjkajoča dela so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene količine del;
Dodatna/poznejša dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa
zahteva, da se izvedejo
72
Način obračuna po izmerah (knjiga gradbenih izmer)
Fiksne cene/dejanske količine. V ponudbi se poda cena na enoto (mersko enoto objekta ali za mersko enoto
posamezen vrste ali faze del). Obračunava se po dejansko izvedenih količinah ob upoštevanju pogodbene cene za
enoto.
73
Kdaj pogodba na ključ ne velja?
Pogodba na ključ ne velja za manjkajoča dela (ki jih ni v projektu/popisu) in dodatna dela.
74
Solidarna odgovornost (186. člen)
Za škodo, ki jo je povzročilo več oseb skupaj, odgovarjajo vsi udeleženci solidarno
75
Subsidiarna odgovornost (1019. člen)
Od poroka se sme zahtevati izpolnitev obveznosti šele potem, ko je glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je določen v
pisni zahtevi (subsidiarno poroštvo). Vendar lahko upnik zahteva od poroka izpolnitev obveznosti, čeprav je ni prej
zahteval od glavnega dolžnika, če je očitno, da iz sredstev glavnega dolžnika ni mogoče doseči njene izpolnitve ali
če je glavni dolžnik prišel v stečaj.
Npr. podizvajalci lahko direktno od naročnika terjajo poplačilo v kolikor gre glavni izvajalec v stečaj
76
Pogodbena kazen (247. – 254. člen)
V primeru prekoračitve roka za izpolnitev obveznosti je dolžnik dolžan upniku plačati pogodbeno kazen, če je ta bila
prej opredeljena v pogodbi.
Npr. 1‰ skupne dogovorjene cene za vsak dan zamude, dokler pogodbena kazen ne doseže 5% skupne cene del.
(52. člen Gradbenih uzanc)
77
Pogodbe FIDIC
FIDIC je akronim za: Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils link
RDEČA KNJIGA – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik
RUMENA KNJIGA – Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno
obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (Temelji na skupaj dogovorjeni pavšalno
določeni pogodbeni ceni (lump sum)
SREBRNA KNJIGA – Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve, Projekti na ključ (Turnkey)
ZELENA KNJIGA - Kratka oblika pogodbe
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SLOVENSKA ZELENA KNJIGA - Kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev smernic FIDIC na slovenske
predpise in prakso
BELA KNJIGA - Naročnik / svetovalec, Vzorec pogodbe za storitve,
FIDIC knjige vsebujejo Splošne pogoji pogodb (SPP) in navodila za pripravo posebnih pogojev pogodb (PPP). S
posebnimi pogoji pogodb, naročnik glede na posebnosti predmetnega naročila spreminja ali dopolnjuje posamezna
določila iz Splošnih pogojev pogodb.
Ne glede na uporabo FIDIC/a, ostaja v veljavi slovenska zakonodaja (ZJN, OZ, GZ)
78

Vloga, pooblastila, obveznosti in odgovornost nadzornika pri urejanju razmerij med investitorjem in
izvajalcem
Nadzornika imenuje naročnik, pooblastila in obveznosti so opredeljena v GZ. Nadzornik deluje v interesu naročnika,
vendar v skladu s pravili stroke, pogosto kot mediator med investitorjem in izvajalcem.
79
Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje investitor; (Rdeča knjiga)
FIDIC knjige vsebujejo Splošne pogoji pogodb (SPP) in navodila za pripravo posebnih pogojev pogodb (PPP). S
posebnimi pogoji pogodb, naročnik glede na posebnosti predmetnega naročila spreminja ali dopolnjuje posamezna
določila iz Splošnih pogojev pogodb
80
Pojem garancije in garancijske dobe pri določenih vrstah objektov in njihovih delov;
Z Garancijo izvajalec jamči, da so izvedena dela ob sprejemu in izročitvi v skladu s pogodbo, predpisi in pravili
stroke in da nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za
redno uporabo oziroma uporabo, določeno s pogodbo. (83. člen gradbenih uzanc)
Garancija za kakovost izvedenih del je 2 leti (85. člen gradbenih uzanc)
Garancija na solidnost gradnje je 10 let in zavezuje tako izvajalca kot projektanta. (662. člen OZ)
Garancija za dobro izvedbo del
Vrednost: običajno max. 10% pogodbene vrednosti, veljavnost: x dni po pogodbenem prevzemu – prevzemu s strani
naročnika, (2 leti - 85. člen gradbenih uzanc) in
Garancija za odpravo napak v garancijski dobi oz. garancijskem roku
Vrednost: običajno max. 10% (oz. 5% v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju)
končne pogodben vrednosti, veljavnost: x dni po garancijskem roku.
81
Opcija ponudbe?
Opcija ponudbe je predlagana ponudba, ki je v roku do katerega veže zavezujoča.
82
Kdaj velja pogodba za sklenjeno? (15. člen)
Ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah pogodbe (stvar/cena)
83
Zastaralni roki? (335. – 355. člen)
Zastaranje nastopi, ko preteče z zakonom določeni čas, v katerem bi bil upnik lahko zahteval izpolnitev obveznosti.
Splošni zastaralni rok je 5 let, za terjatve iz gospodarskih pogodb 3 leta in 1 leto za stvari opredeljene v 355. členu
84
Odgovornost investitorja za škodo, ki jo povzroči izvajalec tretji osebi? (187. člen)
Za škodo ki jo izvajalec povzroči tretji osebi solidarno odgovarjata naročnik in izvajalec
85
Odgovornost izvajalca za posredno škodo?
kdor povzroči škodo drugemu, jo je dolžan povrniti razen če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde
(131. člen)
1.1.H.a Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
Ur. l. RS, št. 61/2017
Opombe: datum začetka uporabe: 1. 6. 2018
- 180. člen do vključno 185. člen ter 290. člen se začnejo uporabljati z dnem vzpostavitve informacijske
rešitve za podporo evidentiranju gradbenih parcel stavb iz prvega odstavka 291. člena tega zakona. Četrti
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odstavek 75. člena in drugi odstavek 107. člena se začneta uporabljati z dnem uveljavitve občinskega
prostorskega plana, regionalnega prostorskega plana ali akcijskega programa za izvajanje Strategije.
86
Definicija izraza prostor (3. člen)
Prostor je skupek fizičnih struktur na zemeljskem površju in pod njim, ki ga tvorijo poselitvena območja in krajina v
medsebojnem prepletanju, ter morje;
87
Namen, cilji in instrumenti urejanja prostora (2. člen)
Namen:
doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih
družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov.
Cilji:
- varovanje prostora kot omejene naravne dobrine;
- zagotavljanje priprave in izvajanje prostorskih aktov;
- kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje;
- ustrezen in univerzalen dostop do družbene in gospodarske javne infrastrukture;
- policentrični sistem razvoja naselij;
- urbani razvoj mest in širših mestnih območij;
- ustvarjanje in ohranjanje prepoznavnih značilnosti v prostoru;
- ustvarjanje in varovanje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine;
- prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče več-funkcijske razmestitve različnih dejavnosti v prostoru;
- zagotavljanje racionalne rabe prostora in ohranjanje prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
- krepitev in varovanje zdravja ljudi;
- varstvo okolja, ohranjanje narave, varovanje kult. dediščine, varovanje kmetij. zem. ter drugih kakovosti prostora;
- prilagajanje na podnebne spremembe;
- ustvarjanje razmer za zmanjševanje in preprečevanje naravnih ali drugih nesreč;
- prispevanje k obrambi države.
instrumenti:
- prostorsko načrtovanje,
- združen postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena,
- izvajanje ukrepov zemljiške politike,
- spremljanje stanja v prostoru in zagotavljanje s tem povezanih informacij.
89
Temeljna pravila urejanja prostora (17. - 37. člen)
1. sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejemanju odločitev glede prostorskega razvoja
2. vrednotenje vplivov
3. prevlada javne koristi
4. racionalna raba prostora
5. prepoznavnost naselij in krajine
6. urejanje prostora na območjih z omejitvami
7. urejanje morja
8. razvoj poselitve
9. notranji razvoj naselja
10. širitev ureditvenega območja naselja
11. območje za dolgoročni razvoj naselja
12. zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih
13. načrtovanje družbene infrastrukture
14. ohranjanje posamične poselitve
15. načrtovanje prostorskih ureditev v drugih ureditvenih območjih
16. načrtovanje gospodarske javne infrastrukture
17. enota urejanja prostora
18. določanje namenske rabe prostora
19. določanje prostorskih izvedbenih pogojev
20. merila za določanje gradbenih parcel stavb
90

Nosilci urejanja prostora in njihova vloga v postopkih urejanja prostora
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Nosilci urejanja prostora NUP predložijo svoje razvojne in varstvene potrebe, razpoložljive strokovne podlage,
objavljajo ažurne podatke, izdajajo smernice in mnenja v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.
Državni NUP: Ministrstva, organi in organizacije na nivoju države (stalni in občasni NUP)
Lokalni NUP: Občina, izvajalci lokalnih javnih služb, nosilci javnih pooblastil
91
Načelo sodelovanja javnosti pri zadevah urejanja prostora
Pristojni organi morajo omogočati zgodnje in učinkovito sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju
prostorskih aktov. Vsi imajo možnost vpogleda v prostorske akte, dajati pobude, predloge, pripombe in mnenja, na
katera se mora organ v postopku opredeliti in obvestiti javnost
Zoper prostorske akte je po novem možno vlaganje pravnih sredstev (ob izkazanem pravnem interesu). Za
nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu je tak pravni interes že izkazan po zakonu o nevladnih
organizacijah
92
Vrste prostorskih aktov
Prostorski strateški akti:
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in akcijski program (sprejme DZ z resolucijo)
Regionalni prostorski plan (RPP) – razvojni dokument
Občinski prostorski plan (OPP) – razvojni dokument
Prostorski izvedbeni akti (so splošni pravni akti):
Državni prostorski načrt (DPN)
Uredba o najustreznejši varianti
Uredba o varovanem območju prostorskih ureditev državnega pomena
Občinski prostorski načrt (OPN)
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)
Odlok o urejanju podobe naselij in krajine
93
-

Sestavni deli OPNja (52. člen)
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar je zahtevana njihova priprava;
podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta;
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
smernice in mnenja, če so bila podana;
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
povzetek za javnost;
okoljsko poročilo, če je bilo izdelano.

94
Sestavni deli OPPN (52. člen)
Enako kot OPN, razen izhodišča za pripravo v kolikor so že izdelana v OPN (v starih OPNjih jih ni)
95
-

Obvezni sestavni deli OPPN (52. člen)
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
izhodišča za pripravo v kolikor niso bila izdelana že v OPN;
podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta;
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
najmanj urbanistična zasnova, tudi elaborat ekonomike, v kolikor ni izdelan že za OPN
smernice in mnenja,
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
povzetek za javnost;
okoljsko poročilo, če je bilo izdelano.(za manjša območja navadno ni potrebno)

96
Naloge občinskega urbanista (44. člen)
Poleg nalog urejanja prostora iz občinske pristojnosti, opravlja tudi naloge:
- strokovnega svetovanja županu v zadevah urejanja prostora,
- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine,
- skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
- izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu s tem zakonom.
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97
Lokacijska preveritev (131.-133. člen)
Nov institut povečanja prožnosti, ki omogoča spremembe prostorskega načrtovanja brez spreminjanja OPN/OPPN.
Trojna uporaba:
1. prilagajanje velikosti stavbnega zemljišča za gradnjo pri posamični poselitvi (ne več kot 20 % spremembe, pri
čemer je to lahko največ 600 m2 glede na izvoren obseg stavbnega zemljišča v OPN);
2. individualno odstopanje od PIP ne sme biti v nasprotju z režimi, ne zmanjšuje možnosti pozidave sosedom, še
vedno uresničuje namen akta:
- objektivne okoliščine (fizične lastnosti zemljišča, nove tehnične in tehnološke rešitve, neskladnost PIA);
- v primeru rekonstrukcij, prizidav, ki gredo izven gabaritov zaradi BZ; nadomestne gradnje, ki pomeni manjše
odstopanje zaradi javnega interesa; pomožnih objektov;
3. začasna raba prostora (skladna z režimi in javnim interesom, brez bistvenega povečanja obremenitve
komunalne opreme, ne sme onemogočati izvedbe trajno načrtovanih posegov).
POSTOPEK:
Začne se na pobudo investitorja, ki predloži elaborat;
- Vodi občina oz. občinski urbanist;
- Pridobijo se mnenja NUP, javna razgrnitev in pridobivanje mnenj javnosti;
- Sklep o lokacijski preveritvi je podlaga za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja; objavi se v PIS;
- Lokacijska preveritev tudi kot predhodno vprašanje v postopku izdaje predodločbe ali GD, o njej odloči občina;
- Občina zaračuna nadomestilo stroškov, višino določi sama z odlokom; (1500, 2000, 2500€)
- Časovno zamejena veljavnost sklepa za primer odstopanj in začasne rabe (2 leti)
98
Gradbena parcela stavbe (180.-185. člen)
- Pripadajoče zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo stavbe (181. člen).
- Konstituira se s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in evidentira kot urejena meja v zemljiškem katastru.
- Omejitve glede nadaljnje parcelacije.
- Določa se za nove (180. člen) in obstoječe stavbe (290. člen), ne za enostavne in nezahtevne;
- Obvezna določitev/evidentiranje vseh gradbenih parcel po 1.1. 2021
99
Sektorski predpisi glede varovanja okolja (hrup, zrak, podtalnica, vodotoki)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) – hrup, zrak, sevanje,
Zakon o vodah (ZV) – vodotoki, podtalnica
Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Zakon o kemikalijah (ZKem)
Zakon o varstvu pred požarom (ZVpoz)
100

Temeljni in operativni cilji varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda in
varstva drugih naravnih dobrin;
ZVO – preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna
raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih
regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
ZV – zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
ZON – ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanje naravnih vrednot
ZKem – varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi kemikalijami
Zvpoz – varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo
ZVKD-1 – Varstvo dediščine je v javno korist
101
Soglasje za spremembo meje parcele (186. in 187. člen)
Namen soglasja za spreminjanje meje parcele je zagotoviti in vzdrževati takšno parcelno strukturo zemljišč, ki je
skladna z določili prostorskega izvedbenega akta.
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Soglasje za spreminjanje meje parcele je treba pridobiti:
• za spreminjanje mej zemljiških parcel na območjih, ki jih določi občina z odlokom,
• za spreminjanje mej gradbene parcele stavbe in pripadajočih zemljišč iz ESZ.
Soglasje izda občina v roku 15 dni od prejema popolne zahteve lastnika ali geodetskega podjetja.
Brez soglasja ni mogoče evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru!
102
Pojem in pomen opremljanja zemljišč za gradnjo; (149. - 157. člen)
Ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj mogoče izvesti priključke na javno elektroenergetsko
omrežje, javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje.
IZJEME: ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj mogoče izvesti priključek na javno
elektroenergetsko omrežje ni pa mogoče izvesti priključka:
ali na javni vodovod / javno kanalizacijo / javni vodovod in javno kanalizacijo
→ zemljišče je komunalno opremljeno, vendar je nivo komunalne oskrbe nižji
Opremljanje stavbnih zemljišč
- Je posledica načrtovanja razvoja poselitve in načrtovanja komunalne opreme in druge gospodarske javne
infrastrukture v izvedbenih prostorskih aktih ← občina v občinskih prostorskih aktih določi: komunalno opremo ter
objekte in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture;
- Gradnja stavb je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih;
- Komunalno neopremljeno zemljišče: gradnja stavb ni dopustna
→ IZJEME:
- investitor sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju;
- samooskrba;
Izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč
- Stavbno zemljišče se opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, ki je na
stavbnem zemljišču prej ni bilo
103
Pojem razlastitve in omejitve lastninske pravice in njihov namen; (192. – 193. člen)
Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi (v nadaljnjem
besedilu: razlastitev) ali omeji s pravico uporabe za določen čas, kakor tudi obremeni z začasno ali trajno
služnostjo.
razlasti se lahko za naslednje namene:
za gradnjo in prevzem objektov in omrežij GJI ter grajenega javnega dobra;
za gradnjo in prevzem objektov za potrebe obrambe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in
njihovega premoženja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
za gradnjo in prevzem objektov družbene infrastrukture;
za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj.
104
Kaj je komasacija? (158. – 178. člen)
Komasacija je prostorski ukrep, s katerim se izvede založba parcel in njihova ponovna razdelitev, tako da je
omogočena izvedba prostorskih ureditev, predvidenih s prostorskim aktom.
Pogodbena komasacija
Parcelna sanacija izvedena na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki zemljišč in komasacijskega soglasja občine,
s katerim se potrdi, da je novo predvideno parcelno stanje v skladu s prostorskimi akti.
Upravna komasacija
Parcelna sanacija na območjih, kjer ni mogoče doseči sporazuma med lastniki zemljišč.
105

Temeljna načela direktiv in drugih predpisov evropskih skupnosti, ki so v zvezi z zadevami urejanja
prostora in graditve objektov (6.-12. člen)
Načela urejanja prostora:
- načelo trajnostnega razvoja (spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na
podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.)
- načelo identitete prostora (upošteva, ohranja in krepi prepoznavnost naravnih in grajenih struktur, ki zaradi
posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, družbenih, gospodarskih in drugih pogojev razvoja določajo
identiteto prostora)
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- načelo usmerjanja poselitve (se izvaja z zagotavljanjem racionalne rabe prostora, pogojev za kakovostno in
zdravo življenjsko okolje, uravnotežene razmestitve površin za bivanje in izvajanje družbenih, storitvenih,
proizvodnih in prostočasnih dejavnosti, učinkovito in enakovredno dostopnost prebivalstva do dobrin, pogojev za
razvoj gospodarstva in dostopnost delovnih mest, pogojev za gradnjo in obratovanje gospodarske javne
infrastrukture ter z ohranitvijo ali oblikovanjem identitete prostora.)
- načelo usklajevanja interesov (potrebno je skrbno tehtati in medsebojno usklajevati različne interese v prostoru.)
- načelo strokovnosti (Odločitve morajo temeljiti na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in
zmogljivostih prostora. Zagotoviti je treba interdisciplinarnost.)
- načelo sodelovanja javnosti (Pristojni organi morajo v zadevah urejanja prostora omogočati sodelovanje javnosti
pri odločanju in sprejemanju PA tako, da je javnosti omogočeno zgodnje in učinkovito sodelovanje.)
- načelo ekonomičnosti postopka (Postopki se morajo voditi ekonomično, s čim manjšimi stroški in brez podvajanja
faz, dokumentacije in odločitev.)
106
Pojem in pomen lokacijske informacije;
Vsebuje podatke o izvedbeni regulaciji prostora iz veljavnih prostorskih aktov, podatke o obstoju drugih
javnopravnih dejstev v prostoru in podatke o pravnih režimih, ki veljajo na določenem zemljišču, in sicer:
– podatek o namenski rabi prostora,
– podatek o razvojni stopnji stavbnega zemljišča in podatek o tem, ali se zemljišče nahaja v območju plačevanja
takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče, če gre za stavbo zemljišče,
– prostorske izvedbene pogoje,
– podatke o pravnih režimih,
– podatke o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja,
– podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju, v katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje
meje parcele in
– podatek o tem, ali se zemljiška parcela nahaja v območju predkupne pravice občine.
107
Sodelovanje javnosti v zadevah urejanja prostora;
Pristojni organi morajo omogočati zgodnje in učinkovito sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju
prostorskih aktov. Vsi imajo možnost vpogleda v prostorske akte, dajati pobude, predloge, pripombe in mnenja, na
katera se mora organ v postopku opredeliti in obvestiti javnost
Zoper prostorske akte je po novem možno vlaganje pravnih sredstev (ob izkazanem pravnem interesu). Za
nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu je tak pravni interes že izkazan po zakonu o nevladnih
organizacijah
108
Pojem in pomen prostorskih ukrepov;
začasni ukrepi za zavarovanje prostorskega načrtovanja:
- predkupna pravica države in občine
- razlastitev in omejitve lastninske pravice
- ukrepi pri prenovi
- komasacija na območju stavbnih zemljišč.
109
Prenova območja (3. člen)
Je zbir različnih dejavnosti za oživitev razvrednotenega območja, s katerimi se, s pomočjo instrumentov
prostorskega načrtovanja in zemljiške politike ter drugimi ukrepi, zagotovi ohranitev kakovostnih grajenih struktur
ter izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in
okoljskih razmer;
110
Razvrednoteno (degradirano) območje (3. člen)
Je območje, ki mu je zaradi neprimerne ali opuščene rabe znižana gospodarska, socialna, okoljska oziroma
vizualna vrednost oziroma vrednost po merilih varstva kulturne dediščine in je potrebno prenove. Razvrednoteno
območje lahko po fizičnih, funkcionalnih, okoljskih, socialnih merilih in merilih varstva kulturne dediščine izkazuje
različne vrste in stopnje razvrednotenja;
111

Gospodarska javna infrastruktura? (3. člen)
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gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb ter
objekti ali omrežja za druge namene v javnem interesu, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi.
Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena;
112
Grajeno javno dobro? (3. člen)
Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba).
(19. člen SPZ).
Grajeno javno dobro so zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni splošni rabi. Grajeno javno dobro je državnega
in lokalnega pomena (trgi, ploščadi pred javnimi objekti, tržnice, ulice, utrjene obale ali bregovi, pasaže in podhodi
ter evakuacijske površine.).
113
Nosilci urejanja prostora? (3. člen)
Ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih
priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Nosilci urejanja prostora so
državni in lokalni. Državni nosilci urejanja prostora so ministrstva in drugi državni organi ali organizacije, določene
z zakoni.
114
Načelo trajnostnega prostorskega razvoja? (6. člen ZureP-2)
Z urejanjem prostora se spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na
podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Z njim se zagotavljata racionalna in učinkovita raba zemljišč in objektov ter usklajena in dopolnjujoča razmestitev
dejavnosti v prostoru. Zagotavlja se tako, da izmed možnosti za razvoj izberemo tisto, ki je za uresničevanje
interesov razvoja in obenem za ohranjevanje kakovostnega življenjskega prostora in drugih varstvenih interesov
najboljša.
115
Prostorske ureditve lokalnega pomena?
so prostorske ureditve:
– ki so neposredno namenjene opravljanju občinskih gospodarskih javnih služb;
– ki so neposredno namenjene opravljanju lokalnih in državnih negospodarskih javnih služb;
– ki so namenjene opravljanju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti;
– ki so namenjene bivanju;
– občinskega grajenega javnega dobra;
– namenjene izkoriščanju mineralnih surovin in
– druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve državnega pomena
116
Občinski prostorski akti?
OPN in OPPN ter odlok o urejanju naselij in krajin
117
Komunalna oprema?
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
118
Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture?
V zbirnem katastru GJI, za katerega zagotavlja pogoje za delovanje Geodetska uprava RS
119
Smernice in mnenja? (3. člen)
Mnenja so akti, s katerimi nosilci urejanja prostora ugotovijo, ali so bile pri pripravi prostorskih aktov in v
združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja upoštevane njihove smernice oziroma predpisi z njihovega
delovnega področja;
120

Pogoji za prostorskega načrtovalca?
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- izobrazba, pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje, ki zagotavlja znanja s področja vodenja in
izdelave prostorskih izvedbenih aktov.
- 2 leti praktičnih izkušenj
- opravljen strokovni izpit
- vpis v imenik
121
Gradbena črta?
Regulacijska črta, na katero morajo bit poravnani novozgrajeni objekti
122
Gradbena meja?
Regulacijska črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo.
123
Faktor izrabe zemljišča FIZ?
Faktor izrabe zemljišča. Je razmerje med BTP vseh etaž nad zemljo in površino zemljišča za gradnjo
124
Faktor zazidanosti zemljišča FZ
je razmerje med zazidano površino in celotnim zemljiščem
125
Delež zelenih površin?
Zelene površine so urejene in opremljene (otroška igrišča, klopi, spominska obeležja ipd.) ter z vegetacijo zasajene
netlakovane površine. Namenjene so ureditvi okolice objektov, preživljanju prostega časa, izboljšujejo kakovost
bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja
126
Pojasni namen OPPN. (116. člen)
je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih in za namen:
notranjega razvoja ali prenove določenih delov naselja,
kompleksne stanovanjske in poslovne gradnje,
gospodarske javne infrastrukture,
intenzivne kmetijske proizvodnje,
turističnih in rekreacijskih dejavnosti v krajini,
prostorskih ureditev lokalnega pomena, ki se načrtujejo zaradi posledic naravnih in drugih nesreč,
izkoriščanja mineralnih surovin in njihove sanacije,
izvedbe ukrepov s področja varstva okolja in ohranjanja narave ali
urejanja drugih problemsko ali prostorsko zaključenih območij v naseljih in krajini, če je to strokovno
utemeljeno.
127
Opiši postopek priprave OPN. (108. – 115. člen)
1. Izhodišča za pripravo OPN
Občina pripravi izhodišča za pripravo OPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza
stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in
oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:
namen in potrebo po pripravi OPN;
ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, skupaj
z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti;
potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno
infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje;
okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij iz prejšnje alineje.
Občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb,
javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.
2. sklep o pripravi OPN
Na podlagi izhodišč župan sprejme sklep o pripravi OPN.
Sklep vsebuje:
potrditev izhodišč za pripravo ali spremembo OPN;
območje in predmet načrtovanja;
način pridobitve strokovnih rešitev;
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vrsto postopka;
roke za pripravo OPN in njegovih posameznih faz;
navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj;
načrt vključevanja javnosti in
seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljanja.
Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPN javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi
obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30
dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje.
Ministrstvo, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega odstavka v 21 dneh odloči, ali je za
OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Na poziv občine ji državni nosilci urejanja prostora v 30 dneh podajo tudi konkretne smernice
3. Osnutek OPN
- Občina pripravi osnutek OPN na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPN, občinskim prostorskim načrtom,
hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti, državnim prostorskim redom, splošnimi in konkretnimi smernicami
nosilcev urejanja prostora ter strokovnimi podlagami.
- V okviru priprave osnutka OPN se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru, pripravijo in ovrednotijo se
variantne rešitve, če je to potrebno za posamezne prostorske ureditve, izvede se javni posvet, delavnice ali drugi
načini sodelovanja z javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče posvet z nosilci urejanja prostora.
- Če je bilo ugotovljeno, da je v postopku priprave ali spremembe OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na
okolje, se med pripravo osnutka OPN pripravi tudi okoljsko poročilo.
- Osnutek OPN in okoljsko poročilo, če je bilo pripravljeno, občina javno objavi v prostorskem informacijskem
sistemu in o objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Če nosilci urejanja
prostora v mnenju ugotovijo, da občina njihovih smernic ni upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz
njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti.
- Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz
prejšnjega odstavka v 30 dneh podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje s stališča njihove
pristojnosti ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
- Zaradi zahtevnosti ali obsega osnutka OPN se lahko rok iz četrtega in petega odstavka tega člena na zahtevo
nosilca urejanja prostora podaljša za največ 30 dni.
- Ministrstvo, v 30 dneh po prejemu vseh mnenj državnih nosilcev urejanja prostora iz petega odstavka tega člena
odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev v skladu s predpisi s področja varstva
okolja.
- Če se ob morebitnih čezmejnih vplivih država članica EU odloči, da bo sodelovala pri celoviti presoji vplivov na
okolje, se rok za podajo mnenja dogovori v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
4. Dopolnjen osnutek OPN, javna razgrnitev in obravnava ter razkritje morebitnega nasprotja interesov
- Po pridobitvi mnenj in odločitev iz prejšnjega člena, občina dopolni osnutek OPN in okoljsko poročilo ter ju javno
objavi v prostorskem informacijskem sistemu in javno razgrne.
- Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni. Javnost se seznani s krajem in
časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za
njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
- Občina prouči pripombe javnosti k osnutku OPN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi v
prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen način.
- Ob javni razgrnitvi osnutka OPN se javnost seznani tudi z morebitnim nasprotjem interesov, kot ga določa
predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
5. predlog OPN
- Na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti občina pripravi predlog OPN.
- Predlog OPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi
obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Če nosilci urejanja prostora v mnenju
ugotovijo, da občina njihovega mnenja na osnutek OPN ni upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz njihove
pristojnosti, morajo svojo ugotovitev utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti.
- Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z mnenjem iz
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prejšnjega odstavka podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje, če tega niso podali že v
mnenju na osnutek OPN.
- Zaradi zahtevnosti ali obsega predloga OPN se lahko rok iz drugega in tretjega odstavka tega člena na zahtevo
nosilca urejanja prostora podaljša za največ 30 dni.
- Če kljub usklajevanju mnenje določenega nosilca urejanja prostora ostane negativno, se lahko v skladu z 19.
členom tega zakona izpelje postopek prevlade javne koristi, do takrat pa postopek priprave OPN ne sme preiti v
naslednjo fazo.
- Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje sprejemljivi v skladu s
predpisi s področja varstva okolja.
6. potrditev predloga in sprejem OPN
(1) Občina na podlagi mnenj iz prejšnjega člena pripravi usklajen predlog OPN, pri čemer ob smiselni uporabi
določb 127. člena tega zakona posodobi grafični prikaz namenske rabe prostora na veljavni zemljiškokatastrski
prikaz, in ga skupaj s spremljajočim gradivom posreduje ministrstvu v potrditev. Ministrstvo preveri in v 30 dneh
potrdi predlog OPN s sklepom, če:
so bila pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora iz prejšnjega člena ali je bil izdan sklep o
prevladi javne koristi;
je predlog OPN pripravljen v predpisani obliki;
predlog OPN vsebuje vse predpisano spremljajoče gradivo;
je bilo pri celoviti presoji vplivov na okolje ugotovljeno, da so vplivi izvedbe predloga OPN na okolje
sprejemljivi.
(2) Po potrditvi predloga OPN ga ministrstvo javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Zoper sklep, s katerim ministrstvo potrdi ali zavrne predlog OPN, ni dovoljen upravni spor.
(4) Po potrditvi predloga OPN ga občina sprejeme z odlokom in pošlje ministrstvu, da ga javno objavi kot veljaven
prostorski akt v prostorskem informacijskem sistemu.
128
Opiši postopek priprave OPPN. (108. – 115. člen)
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in
sprejetja OPN. (119. člen)
1. Izhodišča za pripravo OPPN pripravi Občina, pri čemer zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki
zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi
udeleženci urejanja prostora.
2. Sklep o pripravi OPPN sprejme župan in ga objavi v uradnem glasilu, v svetovnem spletu ter obvesti državne
nosilce urejanja prostora, in ministrstvo, ki na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21 dneh odloči,
ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Državni nosilci urejanja prostora v 30 dneh
podajo tudi konkretne smernice
3. Osnutek OPPN pripravi Občina na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPPN, prikaza stanja prostora, OPN,
splošnimi in konkretnimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter strokovnimi podlagami. Soočijo in usklajujejo
se različni interesi v prostoru, pripravijo in ovrednotijo se variantne rešitve, če so potrebne, izvede se javni posvet,
delavnice ali drugi načini sodelovanja z javnostjo, lahko tudi posvet z nosilci urejanja prostora. Če je potrebna
CPVO, se med pripravo osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo.
Osnutek občina objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti nosilce urejanja prostora, ter jih
pozove, da v 30 dneh podajo mnenje. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem v
30 dneh podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje s stališča njihove pristojnosti ali
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
4. Dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo občina po pridobitvi mnenj in odločitev iz prejšnjega člena, javno
objavi v prostorskem informacijskem sistemu in javno razgrne. Občina preuči pripombe in predloge javnosti ter do
njih zavzame stališče. Ob javni razgrnitvi je potrebno razkriti tudi morebitno nasprotje interesov.
5. Predlog OPPN, pripravi občina Na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti ter ga skupaj z okoljskim
poročilom posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje, ali predlog OPPN upošteva smernice.
Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem v 30 dneh podajo tudi mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN če tega niso že v mnenju na osnutek OPPN.
6. Potrditev predloga in sprejem OPPN. Občina na podlagi mnenj pripravi usklajen predlog OPPN, pri čemer
posodobi grafični prikaz namenske rabe prostora na veljavni zemljiškokatastrski prikaz, in ga skupaj s
spremljajočim gradivom posreduje ministrstvu v potrditev. Ministrstvo preveri in v 30 dneh potrdi predlog OPPN s
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sklepom, če so bila pridobljena pozitivna mnenja NUP in je pri CPVO ugotovljeno, da so vplivi izvedbe predloga
OPPN na okolje sprejemljivi. Po potrditvi predloga OPN ga ministrstvo javno objavi v prostorskem informacijskem
sistemu. Po potrditvi predloga OPN ga občina sprejeme z odlokom in pošlje ministrstvu, da ga javno objavi kot
veljaven prostorski akt v prostorskem informacijskem sistemu.
129
Kaj je elaborat ekonomike in čemu je namenjen? (65. člen)
Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN in OPPN, ki za izvedbo v OPN in OPPN
načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba
dograditi ali zgraditi za ta namen;
oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje;
etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN in OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo
gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.
- Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN in OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih
ureditev. Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.
- Elaborat ekonomike je osnova za pripravo programa opremljanja v skladu s tem zakonom.
- Če se na ravni elaborata ekonomike za pripravo OPN zadostno obdelajo vsebine iz prvega odstavka tega člena
tudi za potrebe OPPN, izdelava posebnega elaborata ekonomike zanj ni potrebna.
- Minister podrobneje določi vsebino in obliko elaborata ekonomike.
1.1.H.b Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Opomba: Osnutek za javno obravnavo, Oktober 2018
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlogpredpisa.html?id=9124
130
Opiši vsebino OPPN. (29. člen)
Z OPPN se glede na namen določi podrobnejša izvedbena regulacija prostora, ki se nanaša na:
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve in pogoje glede načrtovanih prostorskih ureditev;
- načrt parcelacije;
- etapnost izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev, če je ta potrebna;
- pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo;
- druge vsebine glede na namen in območje, za katerega se OPPN pripravi (rešitve in ukrepi varovanje zdravja,
ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja ter ohranjanje narave, obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč)
- OPPN je podrobnejši prostorski akt, v katerem se upoštevajo usmeritve in pogoji, ki so za obravnavano enoto
urejanja prostora določeni v OPN. Na območju sprejetih OPPN veljajo določila za posamezne elemente izvedbene
regulacije iz OPN zgolj v primeru, če tako določa OPPN.
- V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave načrtovanih prostorskih ureditev s sosednjimi območji.
- Če je OPPN namenjen prenovi dela naselja, ki vsebuje objekte ali območja kulturne dediščine, je za njegovo
pripravo obvezna predhodna izdelava strokovnih podlag za prenovo območij s kulturno dediščino.
- Z OPPN se lahko spremeni na delu ali celotnem območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske
izvedbene pogoje ob določenih pogojih brez poprejšnje spremembe OPN.
131
Opiši obliko OPPN. (39. člen)
OPPN obsega grafični in tekstualni del.
Grafični del elaborata OPPN glede na namen in načrtovano prostorsko ureditev obsega podatke v vektorski obliki:
- območje OPPN,
- namenska raba prostora, če se z OPPN spreminja namenska raba prostora.
v rastrski obliki:
1. ureditveno situacijo,
2. načrt komunalne ureditve,
3. načrt prometne ureditve,
4. načrt predvidenih gradbenih parcel,
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5. načrt etapnosti,
6. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
Tekstualni del OPPN glede na namen in načrtovano prostorsko ureditev vsebuje:
- identifikacijsko številko akta v prostorskem informacijskem sistemu,
- kratek opis in namen prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN;
- rešitve prostorskih ureditev, tehnični pogoji, usmeritve in možna odstopanja rešitev, ki jih ni možno
prikazati na grafičnem delu OPPN;
- roke za izvedbo načrtovane prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč iz pogodbe o
medsebojnih obveznostih, sklenjene med občino in investitorjem
Spremljajoče gradivo OPPN je:
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
izhodišča za pripravo prostorskega izvedbenega akta, kadar je zahtevana njihova priprava;
podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve akta;
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta;
konkretne smernice in mnenja, če so bila podana;
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
povzetek za javnost;
okoljsko poročilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je bilo izdelano.
1.1.H.c Uredba o prostorskem redu Slovenije
Ur. l. RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2
132
Zelene površine naselja? (5. člen Uredbe o prostorskem redu)
So vse površine, ki izkazujejo določeno mero naravnosti, in to ne glede na lastnino, funkcijo in lego v prostoru.
133
Naštej minimalni nabor meril in pogojev za načrtovanje in graditev objektov v OPPN. (86. člen)
V OPPN je potrebno določiti najmanj lokacijske pogoje glede:
- vrste objektov in del
- lege v prostoru
- oblikovanja objektov
- velikosti, oblike in ureditve gradbene parcele
- komunalne opreme
134
Opiši kako v OPPN načrtujemo grajeno strukturo. (87. člen)
Tako da na podlagi opredeljene namenske rabe določimo enotna oblikovna in funkcionalna merila ter pogoje za
urejanje prostora znotraj OPPN.
Obvezna oblikovna in funkcionalna merila:
1. tipologija zazidave;
2. regulacijske črte;
3. višine objektov – višinski gabariti;
4. stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
neobvezna merila in pogoji:
1. velikost in oblikovanje objektov;
2. velikosti in oblike gradbenih parcel;
3. namen, funkcionalna zasnova, zmogljivost, lega objektov in orientacija fasad.
Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in
trajnostne rabe naravnih virov.
135
Katera merila in pogoji glede oblikovanja objektov so v OPPN pomembni? (87., 88., 90., 92. člen)
Tipologija zazidave (skupaj s tipologijo lahko opredelimo tudi pogoje odstopanj od osnovne tipologije, elemente
oblikovanja streh, prepovedi nesprejemljivih dodatkov na pročeljih in strehah objektov, značilna gradiva in druge
regionalne posebnosti)
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Višine objektov-višinski gabariti (št. etaž, višina slemena, kapi..)
Velikost in oblikovanje objektov (tlorisni in višinski gabarit, razmerja stranic, materiali in barve)
136
Katere regulacijske črte poznamo in čemu je vsaka izmed njih namenjena? (89. člen)
regulacijske črte so:
- Regulacijska linija (RL) ločuje obstoječe in predvidene javne površine od površin v privatni lasti
- Gradbena meja (GM) je črta, ki je objekti ne smejo presegati, lahko se jo dotikajo
- Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na
zemljiščih ob tej črti
Regulacijske črte se večinoma določajo v višini pritličja, lahko pa določajo tudi regulacijo posameznih etaž
(nadstropja ali kleti), pri tem se posamezni oznaki doda še črka za etažo, npr. GLn za gradbeno linijo v nadstropju
lahko se opredelijo tudi dodatne regulacijske črte za določanje linij drevoredov, smeri pozidave in členitev med
objekti.
137
Kako opredelimo višinske gabarite objektov v OPPN? (90. člen)
V metrih za etaže pod in nad terenom, merjeno od izhodiščne kote terena. Določamo lahko višino slemena,
strešnega fasadnega venca, kapi in podobno. Za stanovanja lahko opredelimo višino kot etažnost (K+P+M), pri
čemer etaža ne sme presegati 3m
138
Kako opredelimo stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo? (91. člen)
s številom stanovanj/hektar, bolj pogosto pa s faktorji in deleži, vezanimi na gradbeno parcelo:
Faktor izrabe gradbene parcele (i) (razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino gradbene
parcele)
Faktor zazidanosti gradbene parcele (z) (razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele)
Faktor gradbene prostornine na gradbeno parcelo (p) (razmerje med bruto prostornino objekta in površino celotne
gradbene parcele)
Delež odprtih bivalnih površin (odstotek odprtih bivalnih površin od možnih bruto etažnih površin glede na faktor
izrabe gradbene parcele)
139
Na kakšen način v OPPN opredelimo velikost objektov? (92. člen)
Velikost opredelimo s tlorisnim in višinskim gabaritom, tako da se ohranja kakovost prostora in se ne znižuje
kvaliteta bivanja v obstoječih objektih in v območju kot celoti.
140
Kako v OPPN določimo gradbeno parcelo stavbe? (93. člen)
Tako da upoštevamo zlasti:
1. namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo pogoji za normalno uporabo in
vzdrževanje objektov;
2. tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele;
3. krajevno značilno parcelacijo, če je to osnova za kakovostno morfologijo naselja;
4. naravne in ustvarjene sestavine prostora;
5. možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave;
6. možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele;
7. možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest;
8. možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin;
9. svetlobno-tehnične, požarnovarnostne in druge zahteve;
10. omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi.
141
Kako v OPPN načrtujemo igrišča za otroke in mladostnike? (95. člen)
- tako, da se zagotavlja:
1. zadovoljitev potreb obeh skupin;
2. programska in oblikovalska raznovrstnost igralnih površin;
3. enakomerna in raznolika razporeditev površin v prostoru;
4. usklajenost interesov z drugimi uporabniškimi skupinami v odprtem prostoru in v objektih;
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5. kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v vseh delih naselja.
- zagotoviti je potrebno varnost na vseh javnih odprtih površinah.
- igrišča za otroke in mladostnike umeščamo kot ureditve v:
1. območja zelenih površin (tematski igralni parki);
2. ureditve v sklopu območij zelenih površin;
3. del ureditve znotraj drugih javnih odprtih prostorov.
- upoštevati je potrebno različne starostne skupine otrok (do 5 let, 5–10 let, 10–14 let in mlajši mladostniki 14–17
let) in skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Različna območja za igro umeščati tako, da sta
omogočeni varna in nekonfliktna igra ter uporaba prostora.
- Pri načrtovanju igrišč je treba upoštevati možnost vzdrževanja in urejanja.
- Pri načrtovanju igrišč je treba zagotoviti prostore za preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov glede na
potencialno aktivnost in hrup (zbiranje, šport, rolkanje, rolanje, bordanje in podobno)
142

Naštej, katere javne odprte površine razen zelenih, so pri urejanju naselij pomembne in kako jih
načrtujemo? (96. člen)
Zelene površine: Površine za rekreacijo in šport, parki, igrišča za otroke in mladostnike, pokopališča, območja
vrtičkov.
Druge javne odprte površine: trgi, ploščadi pred javnimi objekti, tržnice, ulice, utrjene obale ali bregovi, pasaže in
podhodi ter evakuacijske površine
Načrtujemo jih tako da:
- jih določimo kot območja javnega dobra, za katera se določijo merila in pogoji za urejanje prostora.
- V mestih izoblikujemo povezan sistem javnih prostorov z varovanjem obstoječih in revitalizacijo historičnih trgov
z aktiviranjem potencialnih ali oblikovanjem novih javnih prostorov.
- V mestih jih načrtujemo skladno z razvojem javnega potniškega prometa in omrežja poti za kolesarje in pešce.
- Opredelimo pomembne elemente urbanega prostora, ki prispevajo k izgledu in funkcioniranju mesta in drugih
urbanih naselij, ter podamo usmeritve za njihovo preoblikovanje, da se zagotovi ravnotežje med urbanimi in
prometnimi programi ter oživitev in programska obogatitev uličnega prostora.
- V naseljih se lahko za doseganje višje kvalitete bivalnega okolja in umiritve prometa vključujejo naravne
sestavine tako, da pri tem nista zmanjšani varnost in ovirana preglednost.
- Prostore mestnih trgov je treba načrtovati in urejati kot oblikovne celote s prepoznavno geometrijo, ambientom in
ustreznimi mikroklimatskimi pogoji. Prostori mestnih trgov se načrtujejo tako, da se lahko dopolnjujejo z javnimi
programi.
- V manjših krajih in na obrobju večjih mest je treba oblikovati odprte javne prostore kot prostore za organiziranje
javnega življenja na prostem in kot urbana identitetna jedra naselij ali perifernih delov mest.
-Ploščadi pred javnimi objekti je treba oblikovati kot javne prostore z izraženo identiteto. Programsko jih je mogoče
dopolnjevati z javnimi programi v pritličjih robne zazidave. Zagotoviti je treba povezanost notranjih in zunanjih
javnih prostorov pred javnimi objekti.
- Prostore pred velikimi trgovskimi centri se načrtuje kot odprte javne prostore mestnega in regionalnega pomena,
na katerih je mogoče občasno organizirati rekreativno-zabavne in kulturne javne programe.
-V urbanih naseljih je treba zagotoviti čimbolj povezano ulično mrežo kot mrežo javnih prostorov, ki bo omogočila
večjo prepustnost in dostopnost, lažjo orientacijo in večjo možnost izbire poti. Mestne ulice kot javni prostori
morajo biti primerno oblikovane in opremljene z mikrourbano opremo.
- Mestnim vpadnicam kot javnim prostorom je treba dati pomen in podobo mestnih avenij in bulvarjev z drevoredno
zasaditvijo in javnim programom, s kolesarskimi stezami in pločniki, s počivališči in paviljonskimi objekti z ulično
ponudbo.
- Podhode za pešce in pasaže je treba oblikovati tako, da bodo predstavljali osvetljene in varne ter prijetne javne
prostore. Te ureditve naj se praviloma povezuje z javnimi programi.
143

Na kakšen način presodimo ustrezno opremljenost zemljišča za gradnjo, zajetega v območje urejanja
OPPN? (100. člen)
Podlaga za tako presojo so zlasti:
1. ugotovitev obstoječega obsega že izgrajene komunalne infrastrukture;
2. ugotovitev stopnje doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov za posamezno vrsto kom. infrastrukture;
3. presoja tehnične ustreznosti obstoječih objektov in omrežij komunalne infrastrukture;
4. presoja smotrnosti načrtovanih prostorskih ureditev glede na obstoječa in načrtovana omrežja komunalne
infrastrukture;
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5. ugotovitev potrebnega nivoja opremljenosti zemljišč za gradnjo v skladu z namenom načrtovane prostorske
ureditve in s tem povezanimi zahtevami;
6. ugotovitev obsega dodatnega potrebnega opremljanja zemljišč za gradnjo.
V postopku priprave OPPN se preveri stopnja doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov oziroma stopnja
doseganja zahtev in ciljev, ki so določeni z operativnimi programi s področja varstva okolja in skladnost operativnih
programov s prostorskimi akti.
1.1.I

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)
Ur. l. RS, št. 44/2007 - uradno prečiščeno besedilo 1 (ZDVGOMP-UPB1)
ZDVGOMP - neuradno prečiščeno besedilo 3 (okt. 2010)
Spremembe in dopolnitve:
ZUPUDPP: z dnem uveljavitve Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l.
RS, št. 80/2010), to je 27.10.2010, prenehajo veljati določbe drugega odstavka 6. člena, 7. do 11. člena,
prvega odstavka 12. člena in 13. do 27. člena ZDVGOMP.
Z dnem začetka uporabe določb iz drugega odstavka 72. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Ur. l. RS, št. 80/2010) se prenehajo uporabljati določbe 18. člena ZDVGOMP
ter določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 105. člena ter prvega stavka osmega odstavka
110. člena ZUreP-1 za določanje odškodnin pri razlastitvah nepremičnin in omejitvah lastninske pravice v
območju načrta ter območju državnih prostorskih načrtov, sprejetih na podlagi ZPNačrt, državnih
lokacijskih načrtov, sprejetih na podlagi ZUreP-1, in prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih je na podlagi
ZUN sprejela država. Ne glede na navedeno se še naprej uporabljajo določbe 18. člena ZDVGOMP, ki so
potrebne za dokončanje postopkov po 67. členu navedenega Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor.

1.1.J

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Ur. l. RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2 in naslednji
ZUP – neuradno prečiščeno besedilo 11 (okt. 2013)

144
Stranka v upravnem postopku (42.člen )
Je lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet postopek ali
zoper katero teče postopek.
145

ZUP- organ mora med postopkom po uradni dolžnosti skrbeti, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih
pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba (44. člen)
V kolikor organ izve za okoliščine, ki bi lahko vplivale na pravice tretjih jih mora po uradni dolžnosti vključiti v
postopek.
146
Kdo so lahko stranski udeleženci (43. člen)
Vsaka oseba, ki izkaže pravni interes.
Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek, zaradi varstva svojih pravnih koristi, kar mora v vlogi
tudi navesti in utemeljiti. V postopku ima taka oseba enake pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa
drugače.
147
Pravna korist (43. člen)
Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist
148
Zahteva za vstop v postopek med postopkom (142.člen ZUP)
Če stranka zahteva vstop v postopek mora uradna oseba, ki vodi postopek preizkusiti, ali ima pravico biti stranka,
in izda o tem pisni sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba (če je negativen), ki zadrži izvršitev.
Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi določno navesti, v čem je njen pravni interes, in, če je
mogoče, predložiti tudi dokaze. Oseba lahko zahteva vstop v postopek kot stranka kadarkoli med postopkom.
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Oseba, ki med postopkom vstopi vanj kot stranka, mora sprejeti postopek v tistem stanju, v katerem je ob njenem
vstopu.
149
Dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost gradbenega dovoljenja (224.-225. člen)
Dokončna je odločba (gradbeno dovoljenje), ki ne more biti več izpodbijana s pritožbo;
Izvršljiva postane odločba (prve stopnje), ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke,
Pravnomočna je odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu
150
Pravica pritožbe, roki (229.-235. člen)
Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka (in stranski udeleženec) pravico pritožbe, v roku, ki je določen v
odločbi (v pravnem poduku), če ni z drugim zakonom določeno drugače je rok za pritožbo 15 dni.
151
Razlogi za pritožbo (237. člen)
Odločba se lahko izpodbija s pritožbo:
1. če je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen oziroma sploh ni bil uporabljen;
2. če je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno;
3. če so podane kršitve pravil postopka.
152
Oblika in vsebina pritožbe (238. člen)
Pritožba se vloži pisno (ali ustno na zapisnik). Navedena mora biti odločba, ki se izpodbija in označen organ, ki jo je
izdal ter njena številka in datum. Navesti je potrebno zakaj se izpodbija
153
Izredna pravna sredstva (260.- 280. člen)
Obnova postopka; odločba, dokončna v upravnem postopku se obnovi:
1. če se zve za nova dejstva ali se najde nove dokaze, ki bi bili mogli pripeljati do drugačne odločbe
2. če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali krive izpovedbe priče ali izvedenca ali kot posledica
kakšnega dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu;
3. če temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno spremenjena, razveljavljena ali odpravljena;
4. če se odločba organa, ki je vodil postopek, opira na kakšno predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to
vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil;
5. če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih neresničnih navedb;
6. če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti po zakonu izločena;
7. če je izdala odločbo uradna oseba pristojnega organa, ki je ni imela pravice izdati;
8. če kolegijski organ, ki je izdal odločbo, ni odločal v predpisani sestavi, ali ni bilo predpisane večine
9. če osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku ni bila dana možnost udeležbe v postopku;
10. če stranka ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa
Upravni spor; če organ, zoper katerega odločbo je pravočasno sprožen upravni spor, ugodi vsem tožbenim
zahtevkom, ne da bi s tem kršil pravice koga drugega, lahko dotlej, dokler ni končan spor, odpravi ali spremeni
svojo odločbo iz razlogov, zaradi katerih bi jo lahko odpravilo sodišče.
Odprava in razveljavitev: Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo:
1. če jo je izdal stvarno nepristojen organ;
2. če je bila v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta upravna zadeva ob enakem
dejanskem in pravnem stanju drugače rešena;
3. če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, dovoljenja ali mnenja drugega organa, kadar je po
zakonu ali po kakšnem drugem na zakonu temelječem predpisu to potrebno;
4. če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ.
Izredna razveljavitev: Izvršljiva odločba se lahko razveljavi, če to narekujejo nujni ukrepi v javnem interesu, ki jih ni
mogoče odlagati , če nevarnosti ne bi bilo mogoče uspešno odvrniti z drugimi sredstvi, s katerimi bi bile manj
prizadete pridobljene pravice. Odločba se lahko razveljavi tudi le deloma, in sicer toliko, kolikor je neogibno
potrebno, da se odvrne nevarnost.
Ničnost: Za nično se izreče odločba:
1. ki je bila izdana v upravnem postopku v zadevi iz sodne pristojnosti ali v zadevi, v kateri sploh ni mogoče odločati
v upravnem postopku;
2. ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je kaznivo po kazenskem zakonu;
3. ki je sploh ni mogoče izvršiti;
4. ki jo je izdal organ brez zahteve stranke, pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v to privolila;
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5. ki je bila izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, posebnega primera izsiljevanja, pritiska, ali drugega
nedovoljenega dejanja;
6. v kateri je taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski določbi razlog za ničnost.
154
Pravne posledice izredne razveljavitev ali ničnosti (281. člen)
Če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale, razen tistih, ki so
iz nje že nastale.
1.1.K

Stvarnopravni zakonik (SPZ)
SPZ – neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2013)
Ur. l. RS, št. 87/2002 in naslednji

155
Posest? (24. člen)
Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest).
Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz
kakršnegakoli pravnega naslova (posredna posest).
156
Lastninska pravica? (37. člen)
Je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitve
uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon, ne more biti vezana na rok ali pogoj, razen če zakon
določa drugače.
157
Stavbna pravica? (256. člen)
je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujo nepremičnino, je prenosljiva, ne sme trajati več kot 99 let
158
Služnostna pravica? (210.- 213. člen)
Služnost je pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča
določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).
Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega organa.
Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena
dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena
dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost).
Stvarna služnost ne more obvezovati lastnika služeče nepremičnine k nekemu dejanju, lahko je ustanovljena tudi
za določen čas
159
Etažna lastnina (105. člen)
Je lastnina posameznega dela zgradbe, ki mora predstavljati samostojno funkcionalno celoto (stanovanje, poslovni
prostor..) in solastnina skupnih delov
160
Predkupna pravica (124. člen)
Če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji
posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico.
161
Zastavna pravica (128. člen)
Zastavna pravica na nepremičninah je hipoteka
162
Priposestvovanje? (43. člen)
Po 10 letih dobroverni lastniški posestnik nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej. (43. člen SPZ)
163
Zastaralni roki pri zk predlogih? (243. člen)
Vsi zahtevki za nadomestilo iz razmerja med lastnikom in užitkarjem zastarajo v enem letu od njihovega nastanka.
1.1.L

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
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Ur. l. RS, št. 47/2006 in naslednji
Ur. l. RS, št. 61/2017 - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)
Ur. l. RS, št. 7/2018 - zadnje spremembe in dopolnitve (ZEN-A)
ZEN - neuradno prečiščeno besedilo 4 (feb. 2018)
164
Kaj je zemljišče?
Zemljišče je zemljiška parcela, ki je evidentirana v zemljiškem katastru
165
Pojem, namen in pomen katastra zemljišč in katastra stavb
Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah. Povezujeta se z
zemljiško knjigo.
Zemljiški kataster je temeljna uradna evidenca o zemljiščih. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih
ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb.
Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Sestavljen je iz zadnjih vpisanih podatkov o stavbah in delih
stavb ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb.
1.1.1.

Posebne gradbene uzance
Ur. l. SFRJ, št. 18/1977

166
Splošne gradbene uzance
Z njimi se podrobneje urejajo razmerja med naročniki in izvajalci del pri izvajanju del na gradbenih objektih. So
osnovana podobno kot določila v OZ, vendar bolj podrobno. Uporabljajo se v kolikor so pogodbeniki privolili v
njihovo uporabo.
1.1.2.

Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Ur. l. RS, št. 13/2004
Ur. l. RS, št. 45/2006 - spremembe in dopolnitve
Statut - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2006)

1.1.2.a Kodeks poklicne etike članov ZAPS
Kodeks poklicne etike (objavljeno ZAPS 2.7.2018)
167
Razmerje med etičnostjo in zakonitostjo v delu arhitekta
Večina dolžnosti po kodeksu je vnesena v novo zakonodajo, nekatere dolžnosti (profesionalnost, kolegialnost,
avtorske pravice) presegajo zakonodajne okvire in temeljijo na etičnosti članov.
168
Zaščita avtorskih pravic v etičnem kodeksu (glej prilogo)
V kodeks je bil vnesen 2. varovalni režim. Pred posegom v tuje delo je potrebno pridobiti soglasje (še živečega)
avtorja, v nasprotnem primeru pa obvestiti zbornico.
1.1.3.

Odredba o merskih enotah
Ur. l. RS, št. 26/2001 in naslednji Odredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)

1.1.4.

Pravilnik o vpisih v kataster stavb
Ur. l. RS, št. 73/2012 in naslednji
Ur. l. RS, št. 66/2016 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)

1.1.5.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
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Ur. l. RS, št. 9/2004
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2018)
Opombe: 2. poglavje in 3. do 8. člen se še uporabljajo do 1. junija 2019 (glej 30. člen ZEN-A).
169
Pojem, namen in pomen katastra objektov gospodarske javne infrastrukture; (9.-10. člen)
Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne
infrastrukture. Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture zagotavljajo občine in ministrstva.
Zbirni podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne
infrastrukture v topografski bazi. Zbirni kataster vodi geodetska uprava. vodijo se naslednji podatki:
lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
dolžina omrežja ali površina objekta gospodarske javne infrastrukture,
vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture.
Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture in
omrežnimi priključnimi točkami javnega komunikacijskega omrežja za območje celotne države, kar nam omogoča
bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.
1.1.6.

Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije
Ur. l. RS, št. 123/2003
Ur. l. RS, št. 56/2005 - spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 37/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 40/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 65. člen ZAID, 13. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in
izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 11. člen Splošnega akta o postopkih
vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18).

1.1.7.

Pravilnik o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev - Datum prenehanja veljavnosti ali
uporabe: 13. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 124/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

1.1.8.

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
Ur. l. RS, št. 35/2004
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)

1.1.9.

Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih
arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Ur. l. RS, št. 114/2004
Ur. l. RS, št. 53/2005 - sprememba
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2005)

1.1.10. Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
Ur. l. RS, št. 50/2006
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1.1.11. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom
držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
Ur. l. RS, št. 63/2008 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2016)
1.1.12. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 51/2004 in naslednji
Ur. l. RS, 37/18 - Statut Inženirske zbornice Slovenije
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2011)
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 88. člen Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št.
37/18)).
1.1.13. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami - Datum prenehanja veljavnosti ali
uporabe: 28.10.2017
Ur. l. RS, št. 35/2005
1.1.14. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami - Datum prenehanja veljavnosti ali
uporabe: 22.10.2016
Ur. l. RS, št. 65/2006
1.1.15. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
Ur. l. RS, št. 95/2011
Ur. l. RS, št. 41/2014 - zadnje spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 77/2017 - Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1)
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2014)
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 57. člen ZMVN-1)
1.1.16. Disciplinski pravilnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Ur. l. RS, št. 40/2018
1.1.17. Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu
njegovega plačila
Ur. l. RS, št. 33/2003 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2014)
1.1.18. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
Ur.l. RS, št. 46/2006
Ur.l. RS, št. 8/2017 - spremembe
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2017)
1.1.19. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Ur. l. RS, št. 67/2016
1.1.20. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)
Ur. l. RS, št. 58/2003 ZZK-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (feb. 2018)
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170
Pojem, namen in pomen zemljiške knjige.
Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih
dejstvih v zvezi z nepremičninami, sestavljena je iz glavne knjige in zbirke listin
Zemljiška knjiga predstavlja javno evidenco, ki je bistvenega pomena za trg nepremičnin. Vsaka nepremičnina
mora biti v njej vpisana, prav tako se vanjo vpiše vsaka sprememba lastništva ali drugih pravic. V zemljiški knjigi so
zapisane različne pravice in druga pravna dejstva, ki so pomembna za lastnike, kupce, prodajalce in druge, ki se
ukvarjajo z nepremičninskimi posli.
1.1.21. Zakon o financiranju občin (ZFO-1)
Ur. l. RS, št. 123/2006 ZFO -1 - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)
1.1.22. Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
Ur. l. RS, št. 51/2009 Odlok - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2018)
1.1.23. Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)
Ur. l. RS, št. 13/2018
1.1.24. Pravilnik o evidenci trga nepremičnin
Ur. l. RS, št. 35/2018
Opomba: 13 člen se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi.
1.1.25. Uredba o razvrščanju objektov
Ur. l. RS, št. 37/2018 (glej 1.3. Projektna dokumentacija)
1.1.26. Uredba o podatkih registra nepremičnin
Ur. l. RS, št. 37/2018
Opomba: Veljaven, vendar se še ne uporablja.
1.1.27. Pravilnik o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja
Ur. l. RS, št. 37/2018
1.1.28. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 37/2018
1.1.29. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja
Ur. l. RS, št. 37/2018
1.1.30. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 37/2018
1.1.31. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in
pooblaščenega prostorskega načrtovalca
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Ur. l. RS, št. 40/2018
1.1.32. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in
pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Ur. l. RS, št. 40/2018
1.1.33. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov
in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Ur. l. RS, št. 40/2018
1.1.34. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe
Ur. l. RS, št. 41/2018
Opomba: Veljaven, vendar se še ne uporablja.
1.1.35. Uredba o dejanskih rabah zemljišč
Ur. l. RS, št. 43/2018
Opomba: Veljaven, vendar se še ne uporablja.
1.1.36. Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
Ur. l. RS, št. 43/2018
Opombi: Veljaven, vendar se še ne uporablja.
- 6. člen, prvi odstavek 7. člena in 10. člen se začnejo uporabljati 1. avgusta 2019.
1.1.37. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin
Ur. l. RS, št. 43/2018
Opomba: Veljaven, vendar se še ne uporablja.
1.1.38. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško
investicijo
Ur. l. RS, št. 47/2018
1.1.39. Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
Ur. l. RS, št. 48/2018

1.2. JAVNA NAROČILA (mapa 2)
1.2.A

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
Ur. l. RS, št. 91/2015

171
Definicije pojmov (2. člen)
Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več
naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev
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tehnične specifikacije pomenijo ...specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali
storitve,...
portal javnih naročil je spletni informacijski portal ministrstva
dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih
sredstev naročnika
172
Temeljna načela javnega naročanja (4. – 8. člen)
- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki
- načelo transparentnosti javnega naročanja
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov
- načelo sorazmernosti
173
Kakšna je mejna vrednost investicije za uporabo zakona?
a) na splošnem področju:
20.000 eur za javna naročila blaga in storitev ter za natečaje;
40.000 eur za javna naročila gradenj;
750.000 eur za javna naročila storitev iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev,
b) na infrastrukturnem področju:
50.000 eur za javna naročila blaga in storitev ter za natečaje;
100.000 eur za javna naročila gradenj;
1.000.000 eur za javna naročila storitev iz Seznama socialnih in drugih posebnih storitev
174
Mejne vrednosti za objave objava na portalu JN
– OBVEZNO nad 20.000/40.000 eur
Na portalu EU:
a) na splošnem področju:
blago in storitve: 135.000 eur oz. 207.000 eur (j. zavodi, agencije, skladi, osebe javnega prava…)
gradnje: 5.225.000 eur,
socialne in druge posebne storitve: 750.000 eur.
b) na infrastrukturnem področju:
blago in storitve: 418.000 eur,
gradnje: 5.225.000 eur.
socialne in druge posebne storitve: 1.000.000 eur
175
Vrste postopkov javnega naročanja in merila za izbor postopka? (39. člen)
(1) Naročnik lahko na način in pod pogoji, določenimi v tem zakonu, za oddajo javnega naročila uporabi naslednje
postopke: / kdo se lahko udeleži
a) odprti postopek; - razpis – ponudbe – odločitev
b) omejeni postopek; - povabljeni (tudi za storitve na podlagi predhodno izvedenega proj. natečaja)
c) konkurenčni dialog; - obvestilo - prijava / kvalifikacijski sistem
č) partnerstvo za inovacije; - raziskovalne in razvojne dejavnosti
d) konkurenčni postopek s pogajanji; - razpis – ponudbe – pogajanja
e) postopek s pogajanji z objavo; - infrastrukturno področje
f) postopek s pogajanji brez predhodne objave; *
g) postopek naročila male vrednosti. - poenostavljeni postopek
*
– cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev;
– iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni;
– za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.
– se lahko uporabi za javno naročilo novih gradenj ali storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev.
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176
Merila za izbor ponudnikov? (75.-76. člen)
Možen nabor meril:
- Tehnični in kadrovski pogoji
- Ustreznosti poslovnega subjekta za opravljanje dejavnosti
- Človeški viri – ustreznost strokovnega kadra
- Posebna znanja
- Ekonomski in finančni pogoji (promet, bonitete, zaposlenost)
- Reference
Pri čemer pa mora izključiti gospodarske subjekte zaradi morebitnih izključitvenih razlogov navedenih v 75. členu
(terorizem, pranje denarja, opredeljeni v KZ-1... in neplačani davki, prispevki!)
177

Temeljna načela oddaje javnih naročil na področju projektiranja in izvajanja gradenj in osnove javnih
natečajev;
46. člen (postopek s pogajanji brez predhodne objave)
se lahko uporabi za naslednja javna naročila storitev:
za storitve, ki se na podlagi predhodno izvedenega projektnega natečaja, organiziranega v skladu s tem zakonom
in v skladu s pravili, določenimi v projektnem natečaju, oddajo zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev projektnega
natečaja (naročilo storitev projektiranja). Če je zmagovalcev v projektnem natečaju več, morajo biti k sodelovanju v
postopku s pogajanji brez predhodne objave povabljeni vsi.
100. člen (uporaba zakona pri natečaju)
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za:
a) projektne natečaje, ki se organizirajo kot del postopka za oddajo javnega naročila storitev ali del postopka
javnega naročila gradnje, kadar gre za projektiranje in izvedbo gradnje;
b) projektne natečaje z nagradami ali plačili udeležencem.
Naročnik mora izvesti projektni natečaj:
– za javno naročilo storitve projektiranja novih objektov v javni rabi
– za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti čas (vrednost nad 500.000 €)
– za projektiranje drugih objektov, če ocenjena investicijska vrednost presega 2.500.000 eurov
– če načrtovane prostorske ureditve večje od 5 ha posegajo na območja, kjer se spreminja namenska raba
območja,
– če obvezno izvedbo projektnega natečaja določa prostorski akt
101. člen (obvestila) Če namerava naročnik izvesti projektni natečaj, sporoči svojo namero z obvestilom o natečaju
in objaviti rezultate natečaja
102. člen (pravila za organizacijo projektnih natečajev in izbor udeležencev)
Naročnik v natečaju ne sme omejevati dostopa udeležencem na ozemlje ali del ozemlja države članice. Lahko omeji
število udeležencev, vendar na nediskirminatoren način
103. člen (sestava žirije)
Za arhitekturne natečaje mora biti vsaj polovica žirije ustrezno strokovno usposobljena
104. člen (odločitve žirije)
Žirija mora biti pri svojih odločitvah ali mnenjih samostojna. Predložene projekte mora pregledati anonimno ter
izključno na podlagi meril, ki so bila navedena v obvestilu o natečaju. Žirija mora upoštevati anonimnost
udeležencev natečaja, dokler ne sprejme svojega mnenja ali odločitve
1.2.B

Zakon o javnih financah (ZJF)
Ur. l. RS, št. 79/1999 in naslednji
ZJF - neuradno prečiščeno besedilo 15 (feb. 2018)

1.2.C

Zakon o javnih skladih (ZJS-1)
Ur. l. RS, št. 77/2008 in naslednji
ZJS-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2010)
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Zakon o upravnih taksah (ZUT)
Ur. l. RS, št. 8/2000 in naslednji
ZUT - neuradno prečiščeno besedilo 19 (april. 2018)
Opomba: pri tarifni številki 56 iz priloge Taksna tarifa je prenehala veljati 1. maja 2018 (glej 16. člen
ZKZaš)

1.2.E

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
Ur. l. RS, št. 43/2011 in naslednji ZPVPJN - neuradno prečiščeno besedilo 4 (okt. 2017)

1.2.1.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
Ur. l. RS, št. 60/2006 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2016)

1.2.2.

Uredba o zelenem javnem naročanju
Ur. l. RS, št. 51/17

1.2.3.

Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju
Ur. l. RS, št. 66/2007
Ur. l. RS, št. 19/2010 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B)
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 56. člen ZJN-2B in 59. člen ZJNVETPS-B)

1.2.4.

Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov
Ur. l. RS, št. 108/2004 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2012)
Ur. l. RS, št. 61/2017 - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
Opomba: Delno podaljšanje uporabe -9 mesecev po uveljavitvi ZureP-2 (glej 301. člen ZUreP-2)

178
Temeljna načela pri pripravi in izvedbi javnega natečaja
1. načelo konkurence med natečajniki, kar pomeni, da naročnik javnega natečaja ne sme omejevati možnih
natečajnikov z uporabo drugačnih omejitvenih postopkov, kot jih določajo določbe tega pravilnika ali z uporabo
diskriminatornih meril;
2. načelo enakopravnosti natečajnikov, kar pomeni, da morajo biti vsem natečajnikom dostopne enake informacije,
da mora za vse natečajnike veljati isti rok za predajo natečajnih elaboratov in da mora vsa dela ocenjevati ista,
vnaprej objavljena ocenjevalna komisija tako, da je vsaki osebi, ki se udeleži natečaja, zagotovljena strokovno
objektivna in nepristranska ocena njenega natečajnega elaborata,
3. načelo anonimnosti natečajnikov, kar pomeni, da mora biti ves čas ocenjevanja natečajnih elaboratov
zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko razkrili, kdo je avtor posameznega natečajnega elaborata;
4. načelo strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti ocenjevalne komisije, kar pomeni, da morajo večino njenih
članov sestavljati posamezniki, ki so strokovnjaki s področja, za katerega se pripravi in izvede javni natečaj, da
naročnik oziroma razpisovalec javnega natečaja, pristojna poklicna zbornica ali katerakoli pravna in fizična oseba
ne sme kakorkoli vplivati na odločanje njenih članov ter da morajo njeni člani ocenjevati natečajne elaborate
nepristransko in v skladu s pravili stroke, kateri pripadajo;
5. načelo javnosti, kar pomeni, da ima vsakdo, ki je upravičen do udeležbe na javnem natečaju, pravico pridobiti
natečajno gradivo in da morajo biti razpis javnega natečaja ter njegovi rezultati javno objavljeni.,
1.2.5.

Navodila za izdelavo programov popotresne obnove objektov in vsebino ter obliko vlog za dodelitev
sredstev državne pomoči
Ur. l. RS, št. 40/2000
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Pravilnik o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih
Ur. l. RS, št. 24/1992

1.2.7.

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
Ur. l. RS, št. 37/2018
Opomba: Veljaven, vendar se še ne uporablja.

1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (mapa 3)
179
Temeljna načela projektnega vodenja;
Temeljno načelo projektnega vodenja nasploh in projektnega vodenja graditve objektov je v tem, da se za čas
trajanja projekta odredi centralna odgovornost za projekt, ki se na ustrezni način institucionalizira in organizira v
obliki projektne organiziranosti.
Upravljanje in vodenje projektov, s skupnim angleškim izrazom »project management«, je organizacijska znanost,
ki se ukvarja s problemi projektov. Upravljanje predstavlja odločanje o bistvenih zadevah projektov, ki zadevajo
namenske cilje projektov, vodenje projektov pa predstavlja razreševanje organizacijskih vprašanj za uspešno
izvajanje projektov in dosego objektivnih ciljev projekta.
1.3.1.

Pravilnik o projektni dokumentaciji - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 55/2008

1.3.1. a Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Ur. l. RS, št. 36/2018
180

Katere vrste dokumentacije obravnava Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov. (2. člen)
Pravilnik obravnava projektno upravno dokumentacijo, in sicer:
1. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
4. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
5. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).
181

Kateri od udeležencev mora hraniti gradiva, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije. (30.
člen)
Projektant mora vsa gradiva hraniti 15 let.
182

Katere vrste in vsebino dokumentacije obravnava GZ za namene, ki niso gradnja. Kaj je namen te
dokumentacije za stavbe.
A (113.člen) PID dokumentacija za uskladitev neskladne gradnje, v primeru dopustnih odstopanj.
Izvede se v rednem postopku. Uporabljajo se predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali novi predpisi če so
ugodnejši.
B (114.- 116. člen) Zahteva za legalizacijo objekta
ki vsebuje:
– podatke o vlagatelju zahteve
– dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve
– dokazilo o pravici graditi;
– mnenja mnenjedajalcev in
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– dokumentacijo za legalizacijo, ki vsebuje:
– osebno ime in naslov ter podpis pooblaščenega arhitekta in inženirja
– zemljiškokatastrski prikaz, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom
– opis objekta, vrsto objekta in klasifikacijsko številko, ter navedbo parcelnih številk, na katerih se nahaja
objekt,
– razvrstitev objekta glede na njegov namen
– najmanj štiri fotografije, z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe,
– posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta
C (117. člen) Zahteva za legalizacijo objekta daljšega obstoja
– dokazilo o pravici graditi
– posnetek obstoječega stanja
– dokazilo o plačanem komunalnem prispevku oziroma
– dokazilo o daljšem obstoju objekta.
183

Katera so dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja po GZ. Kakšen so postopki, kadar so
odstopanja večja.
Dopustna manjša odstopanja:
- se ne posega na druga zemljišča...;
- se posamezne zunanje mere stavbe ne povečajo za več kot 0,3 m (lahko se zmanjšajo);
- ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje;
- so izpolnjene bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja;
- v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.
Kadar so odstopanja večja je potrebno vložiti zahtevo za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja (priloga 12)
184
Kateri so nameni projektne dokumentacije? (5., 7. 14., 23. in 28. člen)
Namen projektne dokumentacije je dovoljevanje gradenj, zagotavljanje bistvenih zahtev in evidentiranje objektov.
IZP – je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih
mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.
DGD - je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se
pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter
določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o
izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
PZI – namen je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.
PID – je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.
DZNO - dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
DSN - dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela, če se
sprememba namembnosti izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem objekta
DZO - Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je
skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem.
185

Kateri so osnovni deli posameznih vrst projektne dokumentacije za potrebe dovoljevanja; kateri predpis
natančneje določa postopke, vsebine in način izdelave projektne dokumentacije
PRILOGA 1A
podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, (IZP, DGD, PZI, PID)
PRILOGA 1B
naslovna stran načrta
(IZP, DGD, PZI, PID)
PRILOGA 2A, B, C, D
izjava projektanta in vodje projekta,
(IZP, DGD, PZI, PID)
PRILOGA 3
kazalo vsebine projekta
(IZP, DGD, PZI, PID)
PRILOGA 4
splošni podatki o objektih
(IZP, DGD, PZI, PID)
PRILOGA 5
vodilna mapa DZO,
(DOZ)
mape s prilogami
(DOZ)
navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
(DOZ)
PRILOGA 6
dokumentacija za pridobitev GD za NO
(DNZO)
PRILOGA 7
dokumentacija za pridobitev DSN
(DSN)
zbirno tehnično poročilo,
(IZP, DGD, PZI, PID)
tehnično poročilo
(IZP, DGD, PZI, PID)
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izkazi
grafični prikazi
tehnični prikazi.
lokacijski prikazi.

1.
SPLOŠNO
1.3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (mapa 3)

(IZP, DGD, PZI, PID)
(IZP, DGD, PZI, PID)
(IZP, DGD, PZI, PID)

Natančneje bodo postopki, vsebine in način izdelave opredeljeni v Pravilih stroke, ki bodo sprejete kot splošni akt
ZAPS in IZS.
186
Kateri so tekstualni in kateri so grafični deli projektne dokumentacije za stavbe; kako se izdelajo
1.Tekstualni del
1.1. Tehnično poročilo
1.1.1. zbirni del tehničnega poročila (v vodilnem načrtu)
1.1.2. posebni del tehničnega poročila za načrt
1.2. Izračuni
1.3. Ocena investicije
1.3.1. skupna ocena investicije / popis (v vodilnem načrtu)
1.3.2. ocena investicije za del, ki ga obravnava načrt
2. Grafični del
2.1. lokacijski prikazi (v vodilnem načrtu)
2.2. tehnični prikazi
Projektna dokumentacija se lahko namesto z načrti izdela v skupnem podatkovnem modelu v skladu z razvojem
tehnike, ki vsebuje vse enakovredne podatke, ki so zahtevani s pravilnikom (BIM)
187
Katere so posebnosti- dodatne vsebine DGD za objekte z vplivi na okolje (11. člen)
za objekte z vplivi na okolje mora projektna dokumentacija mora vsebovati tudi:
1. opis alternativnih rešitev z razlogi za izbor predložene rešitve,
2. podatke glede predvidenih emisij snovi in energije v okolje,
3. okviren terminski načrt gradnje, faznost gradnje, predviden obratovalni čas gradbišča,
4. podatke o izvedbi gradnje (opis in ocena izvajanja gradbenih del, vrste in maksimalno število gradbenih
strojev s podatki o njihovi zvočni moči, predvideno maksimalno dnevno število tovornih vozil, težjih od 7,5 t za
potrebe gradbišča po fazah gradnje, s podatki o številu osi, tonaži, dolžini prevožene poti po gradbišču in vsebnosti
melja v %),
5. podatke o predvidenih vrstah in količinah gradbenih odpadkov (vključno z nevarnimi odpadki) ter
predvidenem ravnanju z njimi,
6. opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega v času
pripravljalnih del in gradnje, v času obratovanja ali trajanja posega in v času odstranitve ali opustitve posega,
7. podatke o predvidenih količinah rodovitne prsti ter predvideno ravnanje z rodovitno prstjo in
8. prikaz predvidene organizacije gradbišča.
Za objekte z vplivi na okolje, kjer je tehnološki proces bistven element za presojo vplivov mora projektna
dokumentacija vsebovati tudi:
1. opis tehnološkega postopka po fazah ali sekcijah, od skladiščenja surovin do končnih produktov,
2. masne in energetske bilance,
3. georeferencirane podatke o predvidenih odvodnikih in izpustih v zrak ter iztokih odpadnih vod, z opisom
morebitnih čistilnih naprav za odpadni zrak in vode,
4. obratovalni čas objekta in predvideno število obratovalnih dni v letu,
5. predvideno število delovnih mest in obiskovalcev v objektu,
6. podatke o prometnih obremenitvah, povezanih z obratovanjem, po vrstah vozil in obdobjih dneva (dnevni čas
od 6. do 18. ure, večerni čas od 18. do 22. ure, nočni čas od 22. do 6. ure) ter dnevih v tednu,
7. podatke o prezračevalnih, hladilnih in drugih napravah na strehi, fasadi ali ob objektu, ki bodo vir emisij hrupa
(vrste, število, georeferencirani podatki, raven zvočne moči LWA posameznih virov),
8. podatke o vrstah, letnih količinah in predvidenem ravnanju z odpadki in surovinami v času obratovanja, z
veljavno določenimi klasifikacijskimi številkami odpadkov,
9. podatke o načrtovanih virih elektromagnetnih sevanj,
10. georeferencirane podatke o vrstah in istočasno prisotnih količinah kemikalij v objektu in načinu skladiščenja
ter predvideni letni porabi, vključno z varnostnimi listi,
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11. prikaz zahtev za zagotavljanje in zadrževanje požarne vode,
12. posebne zahteve za objekte z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo in eksplozijsko nevarne objekte ter
13. prikaze pretočne procesne sheme.
188

Katere so posebnosti projektne DGD za rekonstrukcijo in prizidavo; katere so posebnosti PZI za tovrstni
poseg glede izpolnjevanja bistvenih zahtev;

DGD
- lokacijski prikazi prikazujejo le situacijo obstoječega stanja (za rekonstrukcijo objekta, s katero se ne spreminjajo
gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz objekta, ali če gre za prizidavo objekta, pri kateri se horizontalni
gabariti objekta ne povečujejo)
gradbena in ureditvena situacija izdela za celotno zemljišče ali za del zemljišča (Če gre za rekonstrukcijo ali
prizidavo, pri kateri se horizontalni gabariti objekta povečujejo)
- Tehnični prikazi se izdelajo za del objekta, ki je predmet rekonstrukcije oziroma prizidave, in vsebujejo tudi prikaz
konstrukcijskih elementov objekta, ki je predmet rekonstrukcije oziroma prizidave.
(vsebujejo tudi prikaze tistih delov objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za ugotavljanje skladnosti s predpisi,
ki urejajo varstvo kulturne dediščine, če gre za objekte kulturne dediščine)
PZI
Če pri rekonstrukciji objekta izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev zaradi tehnične neizvedljivosti ali
nesorazmernosti stroškov ni v celoti zagotovljeno, se v zbirnem tehničnem poročilu to utemelji in dokaže, da se
kljub navedenemu gradbenotehnično stanje objekta zaradi rekonstrukcije objekta ne poslabšuje. (15/8 člen)
189

Katere so posebnosti projektne DGD za:
- pridobitev predodločbe (13. člen)
vsebuje le tiste tekstualne opise in navedbe podatkov o objektu ter grafične prikaze, ki se nanašajo na vsebino
zahteve in omogočajo upravnemu organu, da o njem odloči.
- nezahtevne objekte (26. člen)
Se izdela na posebnem obrazcu (priloga 6), ki vsebuje:
- podatke o udeležencih in objektu,
- tloris objekta, značilni prerezi ali profili objekta, pogledi ter prikaz oblikovanja terena
- prikaz objekta na zemljiškokatastrskem prikazu tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z
zemljiščem s kotiranimi odmiki od sosednjih zemljišč in vodnih zemljišč
- spremembe namembnosti; (27. člen)
Se izdela na posebnem obrazcu (priloga 7), ki vsebuje:
- podatke o udeležencih in objektu
- Tekstualni del: opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe
namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov
- Grafični prikazi: tlorise novega stanja in vertikalni prerez, če gre za stavbe in prikaz celotne etaže stavbe z
oznako dela stavbe, ki se mu spreminja namembnost, če se spreminja le namembnost dela stavbe, ali pregledno
situacijo in gradbeno situacijo novega stanja objekta, če gre za GIO
190

Kakšna je splošna sestava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje- PZI, kateri izmed načrtov je
vodilni načrt, kaj vsebuje
- vodilni načrt
- načrti po posameznih strokah
- dopolnilna gradiva (izkazi, študije, elaborati)
VODILNI NAČRT je načrt iz stroke, ki pri izdelavi projekta prevladuje oziroma v katerem je obdelan osnovni namen
gradnje. Izdelovalec vodilnega načrta je pooblaščeni arhitekt ali inženir iz stroke, ki pri izdelavi objekta prevladuje,
in je obenem vodja projekta.
Vodilni načrt se označi z »0«, npr. 0/1 Vodilni načrt – načrt arhitekture in poleg obveznih vsebin vsebuje:
- splošne podatke o gradnji
- projektne pogoje, smernice, mnenja in izkaze
- zbirno tehnično poročilo
- zbirni popis del
- lokacijske prikaze
191

Kakšne so posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje- PZI kadar gre za:
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- odstranitev objekta (21. člen)
PZI vsebuje:
1. podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (priloga 1A)
2. izjavo projektanta in vodje projekta (priloga 2D)
3. tehnično poročilo
- opis objekta, ki se odstranjuje,
- navedba zemljišč za gradnjo,
- opis projektnih rešitev z navedbo konstrukcijskih elementov in materialov,
- način odstranitve objekta,
- termin oziroma časovni okvir odstranitve objekta,
- ukrepe za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin ter varovanja okolja
- način in lokacijo za deponiranje gradbenih odpadkov.
4. grafični prikazi:
lokacijski prikazi:
- objekte, ki se odstranjujejo,
- utrjene prometne in funkcionalne površine, vključno z dostopi, dovozi, parkirišči in mestom za
odpadke, ter
- območje gradbišča
tehnični prikazi (za stavbe 1:100-200):
- tlorise etaž z osnovnimi podatki o velikosti in
- najmanj dva karakteristična prereza;
- objekt kot proizvod (20. člen)
Posamezne vsebine načrtov PZI se lahko nadomestijo s tehnično dokumentacijo proizvoda, ki jo izdela proizvajalec
proizvoda, če gre za objekt, ki je kot celota proizvod, dan na trg v skladu s predpisi in so zanj bistvene zahteve že
dokazane s tehnično dokumentacijo proizvoda.
- več enakih objektov (22. člen)
vodilnemu načrtu se lahko priloži le en komplet načrtov.
- prijavo pripravljalnih del (22. člen)
V PZI, ki se priloži k prijavi pripravljalnih del se vsebina lahko smiselno skrči na pripravljalna dela
192

Katere so dodatne vsebine projektne dokumentacije za izvedbo gradnje- PZI, ki niso obvezne že pri
prijavi gradnje (19. člen)
1. popis del in projektantski predračun,
2. navodila za izvedbo,
3. tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in sklopov,
4. tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških ter inštalacijskih del,
5. tehnične prikaze dilatacij in ležišč,
6. tehnične prikaze inštalacijskih prebojev v konstrukcijah,
7. tehnične prikaze notranje opreme, barvne študije in materiale,
8. tehnične prikaze in navodila za vgradnjo konstrukcij ter opreme,
9. tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo in
10. druge potrebne tehnične prikaze.
193
Kaj je namen in vsebina projektne dokumentacije izvedenih del- PID (23.-25. člen)
Namen PID je pridobitev uporabnega dovoljenja, evidentiranje objekta ter uporaba in vzdrževanje objekta. PID
prikazuje odstopanja od DGD in PZI na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti
objekta.
Po vsebini je enak PZI, pri čemer se izdela samo načrte (in lokacijske prikaze), pri katerih so odstopanja.
Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od DGD in PZI vodilni načrt vsebuje le:
PRILOGA 1A
podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji,
PRILOGA 2C
izjava projektanta in vodje projekta,
PRILOGA 3
kazalo vsebine projekta
- elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, če gre za stavbe, ali elaborat za vpis v kataster
gospodarske javne infrastrukture, če gre za objekte gospodarske javne infrastrukture.
194

Kaj je namen in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta- DZO (28., 29. člen)
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Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen
z izdanim gradbenim dovoljenjem in vsebuje
vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta (priloga 5)
mape s prilogami in
navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
1.3.1. b Navodila o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Pravila stroke)
1.3.2.

Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izdajo vodnega soglasja
Ur. l. RS, št. 25/2009

1.3.3.

Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic
Ur. l. RS, št. 28/2014

1.3.4.

Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice
Ur. l. RS, št. 15/2014

1.3.5.

Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za
raziskavo podzemnih voda
Ur. l. RS, št. 79/2007

1.3.6.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.3.7.

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - Datum prenehanja veljavnosti ali
uporabe: 17. 11. 2017
Ur. l. RS, št. 109/2011

1.3.8.

Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 55/2008

1.3.9.

Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
Ur. l. RS, št. 54/2003

1.3.10. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6.
2018
Ur. l .RS, št. 18/2013 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2013)
1.3.10.a Uredba o razvrščanju objektov
Ur. l. RS, št. 37/2018
195

Kaj je klasifikacija objektov, kako se objekti klasificirajo, kaj je razvrščanje objektov, kako se objekti
razvrščajo
Klasifikacija je klasificiranje objektov glede na namen
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Objekti se razvrščajo glede na namen v skladu s standardno privzeto evropsko klasifikacijo CC-SI, prve 4 številke,
so poenotene za celo EU, zadnja je nacionalna. npr. 11100 Enostanovanjske stavbe, klasifikaciji so dodani drugi
gradbeni posegi, ki jih v osnovni CC ni.
Razvrščanje objektov je razvrstitev glede na zahtevnost
enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni
196
Za kakšne namene se uporablja uredba pri projektiranju
Za ugotavljanje ustreznega postopanja, ali je potrebno GD in kakšno.
197

Katera pravila se uporablja pri izračunavanju velikosti stavb; kaj je etaža, površina, prostornina, višina,
globina
Etaža je prostor med talno in stropno konstrukcijo ali med dvema zaporednima stropnima konstrukcijama ali med
zadnjo stropno konstrukcijo in streho.( SIST ISO 6707-1)
Površina je bruto tlorisna površina po SIST ISO 9836;
Prostornina je bruto prostornin po SIST ISO 9836;
Višina je največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže stavbe do vrha stavbe;
Globina se meri od kote tlaka najnižje etaže do najvišje točke terena, s katerim se stavba stika.
198
Kaj je glavni objekt, kaj je pripadajoči objekt
Glavni objekt je tisti objekt, ki je kot glavni določen za namene dovoljevanja. To je tisti, ki najbolj nazorno
opredeljuje predvideno rabo območja, namenjenega za izvedbo projekta. Po navadi (a ne nujno) je to največji objekt,
vsi ostali so pripadajoči objekti.
199
Katere, po zahtevnosti ločene vrste objektov poznamo, kako se ločijo med seboj
Enostaven objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb,
konstrukcijsko enostaven in prostorsko manj zaznaven
Nezahteven objekt je objekt manjših dimenzij, konstrukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven
Manj zahteven objekt ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte
Zahteven objekt je objekt velikih dimenzij ali konstrukcijsko zahteven ali objekt, ki je namenjen zadrževanju večjega
števila oseb v njem, in prostorsko zaznaven
200

Kako se klasificira objekte, kadar gre za sestavljeni oz. večnamenski objekt in kadar gre za
funkcionalno zaokroženo območje sestavljeno iz več objektov
Večnamenski objekti se klasificirajo glede na pretežni namen uporabe, pri čemer je treba ugotoviti, kolikšne deleže
bruto površine celotnega objekta zavzemajo posamezni deli objekta, ki imajo isti namen, upoštevati je potrebno
členitev po klasifikaciji CC-SI. (razpredelnica)
Pri funkcionalno zaokroženem območju sestavljenem iz več objektov je treba vsakega od teh objektov klasificirati
kot ločeno enoto. Če gre za funkcionalno zaokroženo območje, kot so kamp, športno igrišče, parkovne ureditve, se
poleg posameznih objektov klasificira tudi območje.
201
Kaj je vzdrževanje; kaj so vzdrževalna dela; katere so vrste vzdrževalnih del na stavbah
Vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo
napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji
(3. člen GZ)
1. Dela v objektu (pleskanje, novi ometi, suho montažna dela...)
2. Dela na ovoju objekta in zasteklitve (prenova fasade, kritine, zasteklitve lož, balkonov...)
3. Inštalacijska vzdrževalna dela (popravilo ali zamenjava vodov in napeljav, tudi popravilo/zamenjava priključkov)
4. Namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu (klime, TČ, Dimniki, strelovod...)
5. Dela v zvezi z vzdrževanjem odprtih površin ob objektu (ureditev dvorišča, vrta, parkirišče, dovoz...)
6. Manjša dela na konstrukcijskih elementih objekta (zamenjava dotrajanih posameznih konstr. elementov)
7. Druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih objektih in drugi gradbeni posegi
202

Kaj je objekt kot proizvod; pod kakšnimi pogoji je proizvod lahko nezahteven objekt
na trg mora biti dan kot celota,
Objekti, ki so kot celota dani na trg kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve predpisov o splošni varnosti proizvodov
– proizvod mora imeti določen namen uporabe,
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– izpolnjevati mora zahteve predpisov o splošni varnosti proizvodov,
– izpolnjevati mora bistvene in druge zahteve, kar pomeni zahteve gradbenih, funkcionalnih, okoljskih
in drugih predpisov,
– za proizvod mora obstajati tehnična dokumentacija, iz katere je mogoče razbrati namen uporabe in ki izkazuje
izpolnjevanje predpisanih zahtev,
– pri postavitvi objekta ne sme biti betonskih in zidarskih del ali varjenja konstrukcijskih elementov.
1.3.10.b Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov
Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov
1.3.11. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.3.12. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja
skladnosti
Ur. l. RS, št. 19/2014
1.3.13. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.3.14. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 38/2008
1.3.15. Pravilnik o prikazu stanja prostora
Ur. l. RS, št. 50/2008
1.3.16. Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in načinu njegove priprave
Ur. l. RS, št. 36/2009 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2017)
1.3.17. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini
vloge za izdajo vodnega soglasja
Ur. l. RS, št. 25/2009
1.3.18. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.3.19. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 103/2013
SIST ISO 9835:2018 Standardi za lastnosti stavb – Definicije in računanje indikatorjev površine in prostornine
203
Kaj je SIST ISO 9836:2018
Je privzeti mednarodni standard za definicije in računanje indikatorjev površin in prostornin
204
Katere površine računamo pri stavbah?
Zazidano površino, bruto tlorisno površino, intra muros površino, neto (uporabno/tehnično/komunikacijsko)
površino, površino ovoja stavbe.
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Površine delimo na:
a) tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite;
b) tlorisne površine, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine so pa pokrite (lože) in
c) tlorisne površine, ki so obdane z elementi (parapeti, venci, ograje..) in niso pokrite (odprti balkoni)
205
Bruto površina objekta?
Je sestavljena iz neto tlorisne površine in tlorisne površine, ki jo zavzema konstrukcija, računa se za vsako etažo
posebej, ki se nato seštejejo.
206
Zazidana površina objekta?
Zazidano površino določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče
207
Površina intra muros?
Je površina zmanjšana za tlorisno površino zunanjih sten (vključuje vse notranje stene)
208
Neto površina in njena struktura (5.1.5.)
Neto površina je površina, med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor, deli se na
Uporabno površino, tehnično površino in komunikacijsko površino
209
uporabna površina objekta?
Je tisti del neto površine, ki ustreza namenu in uporabi stavbe
210
Mansarda
Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe pod poševno streho. Poševna streha
se umika neposredno iz ravnine fasade proti stavbi pod kotom od 45° do 60° in obsega največ 70% BTP zadnjega
nadstropja stavbe pod mansardo (OPN MOL)
211
Terasna etaža
Terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod ravno ali
poševno streho z naklonom do 7º. BTP terasne etaže ne sme presegati 70% BTP zadnje etaže pod vencem stavbe.
(OPN MOL)

1.4. INVALIDI (mapa 3)
1.4.1.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018

1.4.1.a Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
(Ur. l. RS, št. 41/2018)
Dodatno:
Z BELO PALICO PO MESTU - Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema >>
Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017) >>
Univerzalna stanovanjska graditev, priročnik (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, november 2017) >>

212
Kaj so dostopni in kaj prilagodljivi objekti?
Dostopni objekti, so že ob dokončanju gradnje popolnoma dostopni vsem in se jim po potrebi dodaja samo še
posebne tehnične pripomočke za osebe z okvarami sluha in vida
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Prilagodljivi objekti ob dokončanju gradnje še niso dostopni vsem, vendar so že v projektu predvidene možnosti
nadgradnje, tako da se ob morebitni potrebi prilagodljiv objekt spremeni v dostopnega brez večjih gradbenih del.
Prilagodljiva graditev je graditev na način, ki omogoča, da se objekt lahko po določenem času učinkovito
prilagodi posebnim potrebam funkcionalno oviranih oseb brez gradbenih del, ki bi predstavljala nesorazmerne
stroške in ki bi posegala v obstoječe bistvene zahteve objekta.
213

Vzroki za zagotavljanje objektov brez ovir za funkcionalno ovirane. Kdo so uporabniki s posebnimi
zahtevami? Elementi zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe.
- Uporabo stavb v javni rabi je potrebno omogočiti vsem ljudem pod enakimi pogoji.
- Uporabniki so invalidi, ljudje s trajnimi ali začasnimi okvarami (sluh, vid), in ljudje v različnih življenjskih
situacijah (nosečnice, otroci, starejši..)
- Neoviran dostop in uporabo zagotavljamo z gradnjo brez arhitektonskih ovir (klančine, dvigala), taktilnimi
oznakami, video signalom za vzpostavitev stika.
- Vsem se zagotavlja uporaba naprav, ki omogočajo samostojno uporabo objekta.
- Alarmne naprave morajo biti opremljene s svetlobnim in zvočnim signalom.
214

Deli stavb in zunanje ureditve, na katere se nanašajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe za funkcionalno ovirane?
Po vseh površinah, ki so namenjene pešcem, dostop do objektov praviloma po isti poti, če to tehnično ni izvedljivo,
pa po drugi najbližji izvedljivi poti, vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega. Dostop do skupnih delov (shrambe,
garaže, prostor za smeti...)
215
Posebnosti pri zasnovi prostorov, ki so namenjeni funkcionalno oviranim osebam
a. Manevrski prostor 2r=150cm;
b. Širina prehoda min. 0,8, (vhod 0,9m);
c. Prag max. 1,5cm;
d. Višina prehodov=210 cm znotraj, 230cm zunaj;
e. Naklon poti max 1:50, sicer klančina 1:20 oz. po standardu;
f. Priprava instalacij za gluhe in naglušne (slušne zanke, zvonec s svetlobnimi telesi...);
g. Kontrasti – vizualna zaznava;
h. Osvetlitev (brez bleščanja, močnih senc..), enakomernost;
i. Elementi za upravljanje, h= 80-110cm, 60 cm od roba;
j. Ovire- brez ovir na hodnikih in poteh;
k. Nedrseči materiali
216
Zasnova sanitarnega prostora za funkcionalno ovirane?
V skladu s standardom, različni tipi A (bočni dostop z dveh strani), B (kotni toaletni prostor) in C (mali kotni toaletni
prostor), manevrski prostor 150cm, ob školjki min 0,9m (1,2m). Vrata naj se odpirajo navzven, min 0,8m,
oprijemala na obeh straneh... Dimenzije toaletnega prostora min. 170 x 220cm
217
Zasnova površin za komunikacije v stavbah v skladu z zahtevami za zagotavljanje objektov brez ovir?
Nedrseči tlaki, brez ovir, zadostna širina poti (min 120cm), taktilne oznake na pomembnejših delih, vizualna
zaznava robu...
218
Katere stanovanjske stavbe morajo biti brez ovir?
Objekti v javni rabi ali deli objektov, ki so v javni rabi in najmanj eno stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni
deli večstanovanjskih stavb z deset in več stanovanji.
219
Zahteve v zvezi s stanovanji, ki morajo biti brez ovir.
Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata ter vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge
mehanske dvižne naprave) morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočati samostojno
uporabo, opremljeni morajo biti s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in
orientacijo. Število parkirnih mest za invalide v bližini glavnega vhoda mora biti zadostno, če prostorske možnosti
to omogočajo, pa morajo biti zagotovljena tudi parkirna mesta za uporabnike z otroškimi vozički.

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 46 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

1.
SPLOŠNO
1.5. OBRAMBA IN ZAŠČITA (mapa 3)

220
Vrste objektov, ki morajo biti brez ovir?
Objekti v javni rabi , 1 stanovanje na vsakih deset stanovanj in skupni deli večstanovanjskih (≤ 10 stanovanjske
stavbe), analogno hotelske in podobne nastanitvene stavbe, razen objektov na težko dostopnih krajih.
221

Načini zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe. Temeljne zahteve pri prostorskem
načrtovanju in projektiranju? Zahteve v zvezi z dostopi? Zahteve v zvezi z vhodi?
Pri prostorskem načrtovanju se zagotavlja predvsem neoviran dostop in uporaba za javne ceste in druge javne
površine, pri projektiranju pa tudi za vse objekte, pri čemer je dostopnost/prilagodljivost odvisna od namena
objekta. Dostop do vseh objektov mora biti neoviran (razen na odročnih krajih in ostalih izjemah). Vhod v objekte
mora biti za vse uporabnike isti, min. širine 0,9m...
222

Načini zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe. Zahteve v zvezi z orientacijami in prehodi?
Zahteve v zvezi s parkirišči? Zahteve v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi komunikacijami?
Zagotovljena mora biti dobra orientacija funkcionalno oviranim osebam, (dobra vizualna zaznava robov, taktilno
vodenje...), prehodi morajo biti urejeni, po možnosti na dvignjeni ploščadi ali s poglobljenimi robniki, zvočna
signalizacija, itd. Parkirišča morajo biti čim bližje glavnega vhoda v stavbo, max 50m oddaljena.
223

Načini zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe. Zahteve v zvezi s stanovanji? Zahteve v
zvezi s sobami v hotelih?
Eno in dvostanovanjske stavbe je treba graditi kot prilagodljive objekte. V večstanovanjskih stavbah je potrebno
zagotoviti vsaj 1 od 10 stanovanj prilagojeno univerzalni rabi, prav tako morajo biti dostopno urejeni vsi skupni deli
stavbe. V hotelih je potrebno analogno zagotoviti 1 od 10 sob prilagojeno funkcionalno oviranim.

1.5. OBRAMBA IN ZAŠČITA (mapa 3)
1.5.1.

Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
Ur. l. RS, št. 17/1998 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2006)
podlaga za Pravilnik je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

224
Kateri so globalni parametri, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju in gradnji zaklonišč? (2. člen)
Zaščitna lastnost, velikost in čas možnega neprekinjenega bivanja.
225
Kako so klasificirani zaklonišča, zaklonilniki in drugi zaščitni objekti? (5.člen)
Zaklonilniki: vzdržati težo ruševin, 12-urno bivanje do 50 ljudi;
Zaklonišče dopolnilne zašč.: 50kPa nadtlaka, 24-urno bivanje do 50 ljudi;
Zaklonišče osnovne zašč.: 50kPa -100kPa nadtlaka, 7-dnevno bivanje do 300+ ljudi.
226
Kako dimenzioniramo velikost zaklonišč? (6. člen)
- Javne zdravstvene službe: št. zaposlenih + predvideno št. bolnikov oziroma v obsegu, ki omogoča najnujnejšo
medicinsko pomoč
- Vzgojno-varstvene, izobraževalne ustanove: 2/3 varovancev + 2/3 zaposlenih
- Javni potniški promet: povp. 1-urno število potnikov + 2/3 zaposlenih (potniki= polovična zasedenost sedežev/16)
- Rtv in poštni centri: 2/3 zaposlenih in ocenjeno št. obiskovalcev
- Državni organi: vsi zaposleni
227
Kakšno je območje gravitacije zaklonišč v urbani celoti? (7. člen)
Območje gravitacije mora biti tako da v predvidenem času prideš v zaklonišče, upoštevamo razdaljo od vhoda v
zaklon. Do najbolj oddaljenega mesta= 250m, vertikalna razdalja se upošteva x3; min. 25m oddaljena od vnetljivih
snovi, strupenih plinov, za eksplozijo nevarnih mest.
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228
Kako se določi območje ruševin? (8. člen)
Zidane zgradbe: H/3 (merjeno pravokotno na stranice)
skeletne zgradbe: H/4; H= višina merjeno od tal do spodnjega roba strehe
229
Ali je določena najvišja kota vkopanih zaklonišč? (9.člen)
Praviloma vkopana oziroma v sklopu objekta (v najnižji etaži), najnižja kota mora biti pod nivojem zemljišča okli
stavbe v globini, ki se računa po formuli:
globina, od tal nad zakloniščem do kote poda zaklonišča[m] ≥
((Površinska gostota – (debelina zgornje plošče[m] * gostota betona[kg/m3]) / gostota zemljine[kg/m3]))
+ debelina zgornje plošče[m] + višina bivalnega prostora [m]
Mora biti tudi 30cm nad nivojem podtalnice, če to ni možno morajo biti delno vkopana, zasuta ali nadzemna
230
Kako se določi število in velikost odprtin v zaklonišče? (14. člen)
- do 100 oseb: 1x svetla odprtina 100/200cm
- 100-200 oseb: 1x svetla 120/200 ali 1x100/200cm / 100oseb
- nad 200 oseb: 1x svetla 120/200 / 200 oseb
231
Kdo lahko opravlja revizijo projekta za izvedbo zaklonišča? (7. člen Uredbe 1.5.3.)
Najmanj 3 članska komisija, ki jo imenuje Uprava RS za zaščito in reševanje – ministrstvo za obrambo, lahko tudi
gospodarska družba, ki jo imenuje uprava.
Revizor mora izpolnjevati pogoje za odg. projektanta (pooblaščenega inženirja) GK, strojne ali elektro stroke in
najmanj 3 leta delovnih izkušenj
232
Kdo lahko opravlja nadzor pri gradnji zaklonišč? (142. člen)
Inšpektorat RS za varstvo pred narav. In drugimi nesrečami, oziroma gradbeni inšpektor kjer se za graditev
zaklonišč in zaklonilnikov uporabljajo splošni predpisi iz področja graditve objektov
1.5.2.

Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte
Ur. l. RS, št. 48/1993
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (okt. 1996)
Sprememba:
Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96) razveljavlja 135., 136. in 137. člen Uredbe o
tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte
podlaga za Uredbo je Zakon o obrambi in zaščiti (ZOZ) (Formalno v veljavi, večina členov prenehala veljati)

1.5.3.

Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
Ur. l. RS, št. 57/1996
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2015)
Sprememba:
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02): z dnem uveljavitve ZGO-1 se ne glede na določbe v
predpisih, ki določajo dajanje pogojev, mnenj, soglasij ali kako drugače imenovanih aktov za gradnjo
določene vrste objektov, ki jih ti predpisi opredeljujejo oziroma ki po teh predpisih sodijo v pristojnost
posameznih soglasodajalcev, za projektne pogoje in z njimi povezana soglasja k projektnim rešitvam po
določbah tega zakona štejejo samo soglasje k spremembi zaščitne funkcije zgrajenih in opremljenih
zaklonišč ter zaklonišč v gradnji na podlagi 11. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

233
Kje se gradijo zaklonišča osnovne zaščite? (3. člen)
V naseljih z več kot 10 000 prebivalcev,
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Za katere objekte je potrebna revizija? (3. in 5. člen)
Za objekte naveden v 3. členu te Uredbe, v objektih namenjenih za:
- javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami
- vzgojno-varstv. Ustanove z več kot 100 otrok,
- redno izobraževanje za več kot 200 udelež.,
- javne telekom. In poštne centre,
- nacionalno televizijo in radio
- javni potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni promet
- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost
- delo državnih organov z več kot 50 zaposlenih
V vojaških objektih, v muzejih galerijah in arhivih knjižnic pa se zaklonišča gradijo kot depoji
235
Kako se praviloma gradijo zaklonišča? (3. člen Pravilnika 1.5.1)
Kot dvonamenski objekti z mirodobno in zaščitno funkcijo (depo-zaklonišče)
236
Kdo mora poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče? (5. člen)
Investitor, ki tudi krije stroške revizije
237
Kdo opravlja revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče? (6. člen)
Najmanj 3 članska komisija, ki jo imenuje Uprava RS za zaščito in reševanje – ministrstvo za obrambo, lahko tudi
gospodarska družba, ki jo imenuje uprava
238
Ali se lahko zaščitna funkcija zgrajenih in opremljenih zaklonišč spreminja? (11. člen)
Praviloma ne, razen če Uprava predhodno ne izda soglasja k spremembi zaščitne funkcije zaklonišča.
1.5.4.

Navodilo o zakloniščnem redu
Ur. l. RS, št. 1/1997

239
Kaj določa zakloniščni red? (1. člen + priloženo besedilo)
Dolžnosti in omejitve, ki uporabnikom zagotavljajo nemoteno bivanje.
1.5.5.

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo
varovanje
Ur. l. RS, št. 7/1999 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2010)

240
Kateri objekti so posebnega pomena za obrambo države? (1.člen)
1.sedež Generalštaba SV
- sedeži operativnih poveljstev SV
- objekti operativnih organizacij enot MO
- stacionarni objekti sistem zvez in nadzora zračnega prometa SV
- letalske baze SV
- objekti za delovanje poveljstev in državnih organov v vojni
- stalni privezi vojaških ladij in čolnov
- objekti za skladiščenje oborožitve, streliva, minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme
3. vojašnice s pripad. objekti
4. sedeži poveljstev, objekti za potrebe obrambe, urejeni ognjeni položaji, pomož. letališča, helioporti, radarski
položaji ter urejeni položaji sistemov zvez
5. vojaška vadišča, strelišča, poligoni ter drugi vojaški objekti in objekti namenjeni za uničevanje neeksplodiranih
ubojnih sredstev.
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Katero soglasje je potrebno pridobiti pri prometu z zemljišči, ki so v okoliših objektov posebnega
pomena za obrambo države?
Soglasje ministrstva za obrambo izdano na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih, soglasje je obvezna priloga
notarskega zapisa.
242
Za katere objekte morajo investitorji graditi zaklonišča osnovne zaščite?
Na območjih mest in drugih naselij z več kot 10000 preb. za objekte naveden v 3. členu Uredbe 1.5.3:
-javno zdravstveno službo z več kot 50 posteljami
-vzgojno-varstv. ustanove z več kot 100 otrok,
- redno izobraževanje za več kot 200 udelež.,
- javne telekom. In poštne centre,
- nacionalno televizijo in radio
- javni potniški železniški, avtobusni, pomorski in zračni promet
- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost
- delo državnih organov z več kot 50 zaposlenih
V vojaških objektih, v muzejih galerijah in arhivih knjižnic pa se zaklonišča gradijo kot depoji
243

Kdo na objektih, ki so posebnega pomena za obrambo države izdela tehnično, gradbeno in drugo
dokumentacijo ter vzdrževalna dela?
Samo organizacije, ki imajo soglasje ministrstva
244

Kakšni ukrepi se uporabljajo pri graditvi nastanitvenih, skladiščnih in drugih objektov na območju
vojašnic?
Splošni predpisi in vojaški standardi ter upoštevanje obveznih ukrepov:
Objekti in zemljišča morajo biti fizično ali tehnično varovani, v varnostnih pasovih/območjih se izvajajo varnostni
ukrepi, vstop/gibanje/zadrževanje/snemanje ali fotografiranje je dovoljeno le pooblaščenim osebam.
1.5.6.

Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z
zemljišči namenjenimi za poselitev
Ur. l. RS, št. 89/2003

1.5.7.

Uredba o določitvi obrambnih potreb
Ur. l. RS, št. 30/2003

245
Kako se zagotavljajo obrambne potrebe, ki se načrtujejo v prostorskih aktih? (5. člen)
Z določitvijo 1. Območij izključne rabe prostora, 2. Območij možne izključne rabe prostora in 3. območij omejene in
nadzorovane rabe prostora.
246

Na kaj se nanašajo obrambne potrebe, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju in graditvi objektov?
(8. člen)
Predvsem na:
- rezervacijo in zagotovitev zmogljivosti za obrambne potrebe
- prilagoditev namembnosti (npr. Avtocesta=pomožna vzletno pristajalna steza)
- skupno rabo objektov, naprav in napeljav GJI (telekom. Omrežje, antene...)
- načrtovano onesposobitev objekta (vgradnja komore za razstrelivo)
- omejitve, zaradi teh. In var. razlogov pri določitvi bližine in višine objektov, bližine oddajnikov...
1.5.8.

Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito
Ur. l. RS, št. 116/2003
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Kakšno opremo morajo zagotoviti organi in organizacije, ki upravljajo ali uporabljajo stanovanjske,
poslovne, vzgojno-varstvene, šolske in druge stavbe? Kakšna je osnova za izračun potrebnih sredstev
in opreme? (2. in 3. člen)
-torbico prve pomoči s predpisano vsebino/100 zaposlenih
-nosila/100 zaposlenih
-garnituro orodja za reševanje (kramp, 2 lopati, sekira, kladivo, drog, žaga za železo in klešče)
povsod kjer je nad 20 zaposlenih/stanovalcev/učencev...
248
Kaj morajo zagotoviti lastniki stanovanj za osebno in skupinsko zaščito?
Ustrezen gasilnik oz. gasilno sredstvo
249
Kakšno opremo morajo zagotoviti organi in organizacije za primere nesreč z nevarnimi snovmi? (5. člen)
Na svoje stroške morajo zagotoviti tudi sredstva in opremo, predvideno z načrti zaščite in reševanja za primer
nesreče z nevarnimi snovmi
1.5.9.

Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju
Ur. l. RS, št. 105/2011

1.5.10. Gradnja zaklonišč v Republiki Sloveniji
Pojasnila Ministrstva za obrambo, (mar. 2011)
250
Postopek revizije PD? (6.-8. člen Uredbe 1.5.3)
- Uprava imenuje revizijsko komisijo najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve
- Revizijska komisija izda mnenje
- Uprava na podlagi mnenja izda potrdilo ali v poročilu investitorju naloži odpravo pomanjkljivosti v roku 30 dni
po odpravi pomanjkljivosti se izda potrdilo o opravljeni reviziji
1.5.11. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ur. l. RS, št. 63/2016

1.6 VARSTVO PRI DELU (mapa 3)
251
Načela v zvezi z zagotavljanjem varnosti v stavbah?
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora izvajati ukrepe za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s:
- preprečevanjem nevarnosti pri delu,
- obveščanjem in usposabljanjem delavcev,
- z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi
1.6.A

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
Ur. l. RS, št. 43/2011

1.6.1.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.6.2.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)
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Varnostne zahteve za urejenost delovnih mest? (splošno) (4.-8. člen)
- Urejena tako, da ni ogrožena varnost in zdravje delavcev pri delu na teh mestih
- z ustrezno organiziranostjo dela preprečiti ali omejiti tveganja in predvideti ukrepe za izredne okoliščine. (4. člen)
- če je mogoče urejena tako, da delo opravljajo v sedečem položaju, sicer v bližini del. mest. sedeži. (5. člen)
- zasilni izhodi prosti, tekoče teh. vzdrževanje del. mest in del. opreme
- redno čistiti delovna mesta, opremo in prezrač. naprave (6. člen)
- redno vzdrževati, pregledovati preizkušati naprave za javljanje in preprečevanje nevarnosti
- zagotoviti ustrezno nizko raven ropota in vibracij (meje določene s posebnimi predpisi)
- preprečevati izpostavljenost statični elektriki
- preprečiti širjenje smradu in prezračevanje sanitarij
- prostori kjer so delavci ne smejo biti izpostavljeni prepihu
- niso izpostavljeni direktnemu toplotnemu sevanju (7. člen)
- zavarovanje pred padcem v globino in padcem predmetov z višine (8.člen)
253

Urejenost delovnih mest. Stabilnost in trdnost objektov? Električne instalacije? Prezračevanje delovnih
mest? Temperatura v prostorih?
- Objekti morajo imeti ustrezno trdnost in stabilnost, ustrezno naravi njihove uporabe
- električne instalacije načrtovane in izvedene tako da ne povzročajo tveganj za požar in eksplozijo, osebe morajo
biti zavarovane pred neposrednim stikom z deli električnih instalacij
- Zagotoviti dovolj svežega zraka – naravno prezračevanje (priloga I), če ni možno pa mehansko prezračevanje zrak ustrezno očiščen, brez vonjav. Naprava opremljena s filtri, redni vzdrževani in menjani. Delavci ne smejo biti
izpostavljeni neposrednemu zračnemu toku (prepihu). Dovajanje svežega zraka opredeljuje 21. člen: a) 2040m3/h/delavca – delo v sede, b) 40-60m3/h/delavca - delo v stoje, c)≥65m3/h/delavca – težko fizično delo.
- Temperatura ne sme presegati +28° C, izjema vroči prostori, potem v pomožnih ne sme biti višja od +20°. Temp.
V pomožnih prostorih opredeljena v prilogi III.
254
Urejenost delovnih mest. Evakuacijske poti in izhodi? Odkrivanje in gašenje požarov?
- Evakuacijske poti in izhodi morajo biti vedno neovirani, po najkrajši poti na prosto, vrata se morajo odpirati ven.
- Delodajalec prostore opremi s priročno gasilno opremo in napravami za odkrivanje in javljanje požara (skladno s
posebni predpisi). Delavcem mora biti gasilna oprema lahko dostopna, dostop do nje širok min. 0,7m in vedno
prost., enostaven za uporabo in označen s predpisanimi znaki na vidnih mestih.
255
Urejenost delovnih mest. Razsvetljava delovnih mest? Tla, stene stropi in strehe? Vrata?
Razsvetljava
del. prostori praviloma naravno osvetljeni s pogledom ven - okenske površine=1/8 tlorisa, posamezno okno min
1m2 pri globini prostora do 4m, nad 4m = 1,5m2. Parapet max 1,5m, š in v okna min. 1m
sicer umetna razsvetljava, min. 200lx, zasilna min 1% predpisane, min. 1lx, svetlobna telesa ne smejo popačiti barv
in morajo biti redno vzdrževana.
Mešana razsvetljava, umetna za 1 razred višja kot naravna, mora imeti enako smer vpada svetlobe, usklajeno
barvno temp. svetlobe.
Tla, stene, stropi in strehe
Tla v del. prostorih, ravna, brez lukenj in neravnin, obloge, trdne, pritrjene, odporne, gladke, nedrseče.
Robovi različnih nivojev označeni po vsej dolžini s trakom min 5cm
tla, stene, stropi in strehe toplotno izolirani, tla ≤ 6 W/m2K, +19° C ≥ temp. tal ≤+29° C (oziroma 27° C, kjer se
zadržujejo več kot 2 uri dnevno). Tla morajo biti iz negorljivega materiala, tla skladišč nad prostorom vidno
označeno dovoljeno obremenitev, tla na zemlji izolirana pred vlago.
Površine tal sten in stropov obdelane tako da je zagotovljeno enostavno vzdrž. in čiščenje
Steklene stene iz nelomljivega materiala in vidno označene.
Okna varen način odpiranja/zapiranja in čiščenja.
Vrata
med najbolj oddaljenim delovnim mestom in najbližjim izhodom max 35m. Notranja vrata se odpirajo v smeri
najbližjega izhoda, zunanja navzven, izdelana požarno odporno. Prozorna vrata, dobro označena, nihajna morajo
imeti prozorno površino v višini oči. Posebne zahteve za vrata z mehaniziranim pogonom.
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Urejenost delovnih mest. Poti za gibanje delavcev, prometne poti ter nevarne površine? Zahteve za
tekoče stopnice in tekoče pohodne proge? Zahteve za nakladalne površine?
Poti za gibanje delavcev, prometne poti ter nevarne površine
Dovolj široke da omogočajo varno gibanje, jasno prepoznavne in predpisano označene. Širina poti mora ustrezati
št. uporabnikov in njihovem delu. Če vozila vozijo po isti poti, morajo biti na obeh straneh pot za pešce, min. 0,5m
Prometne poti od vrat, osebnih prehodov, hodnikov, stopnic oddaljene min. 1m
neravnine označene s predpisanimi znaki
V skladiščih > 1000m2 jasno razmejen prometne poti in delovne/skladiščne površine
Glavne poti za gibanje min 1,5m, stranske min. 1m
prometne poti min 1,8m oz. širina transportnih sredstev +0,8m, označene z belimi in rumenimi črtami 5cm širine.
Zahteve za tekoče stopnice in tekoče pohodne proge
- varna uporaba, preprečitev zagrabitve uporabnika in drugih tveganj, opremljena s stikali za izklop v sili,
samodejna izključitev pri vsaki teh. pomanjkljivosti., jasno označena smer gibanja, onemogočen nekontroliran
ponovni vklop.
Zahteve za nakladalne površine
-ustrezati velikosti tovorov, vrsti transportnih naprav in varnemu gibanju delavcev. Široke min. 0,8m, višje od 1m
opremljene z varnostno ograjo, daljše od 20m dva dostopa (na vsaki strani en).
257
Površina delovnih prostorov. Višina? Volumen?
Površina: min 8m2 površine/delovni prostor, prosta talna površina 2m2/delavca;
povr.< 50 m2
2,50 m
povr.> 50 m2
2,75 m
povr.> 100 m2
3,00 m
povr.> 2000 m2
3,25 m
Višina: pri poševnih stropovih nikjer manj kot 2,5m.
Pristojni organ lahko dovoli nižjo svetlo višino, vendar ne več kot 0,25m
Volumen:
lažje fizično delo 12m3/delavca;
srednje težko fizično delo 15m3/delavca
težko fizično delo 18m3/delavca
+ 10m3/ na začasno prisotnega delavca
258
Prostori za počitek? Prostori za aktivni odmor? Prostori za občasno ogrevanje delavcev?
>10 delavcev=prostor za počitek (ločeno kadilci/nekadilci), min 1m2/delavca, min 6m2 osnovne površine.
Zagotoviti prostor za aktivni odmor delavcem, ki so izpostavljeni izometričnim obremenitvam.
Delavci v hladilnicah=na razpolago prostor za občasno ogrevanje.
259

Prostori za sušenje, čiščenje in razkuževanje osebne varovalne opreme? Prostori za nosečnice in doječe
matere?
V tehnoloških procesih z veliko vlage/prahu/plinov ali hlapov=posebni prostor za sušenje čiščenje in razkuž. os.
var. opreme, prostor z ustreznim zračenjem.
Noseče in doječe matere med odmori zagotovljen primeren prostor z ležišči
260
Sanitarni prostori. Garderobe? Kopalnice in umivalnice? Stranišča?
Garderobe
ločene za Ž in M, izjemoma kot hodnik, če je < 20 delavcev.
Delavci, ki imajo opravka s strupenimi/kužnimi/radioaktivnimi snovmi/neprijeten vonj/visoke temp./vlaga imajo
ločene omarice za delovno in navadno obleko.
garderobe ≤ 30m2
h=2,3m
garderobe > 30m2
h=2,5m
Garderoba min 6m2, ob omaricah= min 0,5 m2, več kot 50 delavcev = 1m prehod med omaricami za hrambo
obleke. Garderobe morajo biti v bližini umivalnic in kopalnic.
Kopalnice in umivalnice
Zagotovljene če narekuje narava dela ali zdrav. razlogi, ločene Ž in M.
kopalnice in umiv. ≤ 30m2
h=2,3m
kopalnice in umiv. > 30m2
h=2,5m
V posebnih prostorih v bližini garderob in z neposredno povezavo. Površina min. 4m2,

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 53 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

1.
1.6

SPLOŠNO
VARSTVO PRI DELU (mapa 3)

1 tuš/5 delavcev kjer se močno znojijo ali prah/strup. snovi/smrad/radioakt./če si močijo obleko
1 tuš/10 delavcev če imajo opravka s predelavo živil/sterilnih materialov
1 tuš/20 delavcev pri drugih delih
skupne ali posamične prhe, kabine min. 0,9x0,9 m
Če zaradi narave dela niso potrebne prhe, potem umivalnica.
1 pipa/ 20 delavcev če si pri delu umažejo roke/močno potijo/prah/vlaga/močijo obleke in roke
1 pipa/ 15 delavcev če si pri delu zelo mažejo obleko/roke/telo/če se zelo znojijo/velike kol. prahu.
1 pipa/ 10 delavcev če delajo s škod. snovmi/smrd. snovmi
Stranišča
> 5 delavcev = ločeno stranišče (Ž+M)
Stranišča v neposredni bližini prostorov za počitek ter garderob in kopalnic. Od najbolj oddaljenih del. mest max.
50m. Če so izven objekta pa max. 100m
max 30 moških + max. 20 žensk =1+1 stranišče + pisoar, kabina 0,9x1,2m, preg. stene h=2m, v predprostoru 1
umivalnik/4 stranišča.
261
Prostori za prvo pomoč? Delovna mesta za invalide?
prostor za prvo pomoč > 1000 delavcev na eni lokaciji, ali
prostor za prvo pomoč > 100 delavcev kjer obstaja večje nevarnosti za poškodbe in zdrav. okvare.
- Prostor mora biti vidno označen + oprema + nosila, delavcem lahko dostopen.
- Neovirano nudenje prve pomoči in čim bližje delovnim prostorom, mora biti v pritličju + dostop reševalnega
vozila.
- Vrata omogočati neovirano rabo nosil.
- Delovna mesta za invalide prilagojena njim zlasti pa prostori kopalnice, umivalnice, stranišča, delovna mesta
zanje ter prehodi, vrata in stopnice.
262
Stalna delovna mesta na prostem? Vzdrževanje delovnih mest in poti?
Zagotoviti varovanje pred vrem. vplivi/padajočimi predmeti
Zagotoviti varovanje pred hrupom/vibracijami/plini/parami/meglo ali prahom
Zagotoviti varovanje pred padci (v globino in na ravnem)
možnost sedenja v bližini delovnih mest.
Delavcu, ki opravlja lažja fiz. dela med 1.11 in 31.3. zagotoviti ogrevan prostor če zun. temp < +16° C
Prometne poti morajo biti proste, vrata nezaklenjena in nezaložena, le količina materiala, ki ne ogroža delavcev.
Nevarne snovi le v nujno potrebni kol. za tekoče delo.
1.6.3.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.6.4.

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
Ur. l. RS, št. 29/1992

263
Kakšne so nevarnosti in kakšni so varnostni ukrepi pri delu z električnim tokom?
Nevarnosti:
- nevarni vpliv električnega toka
- nevarni vpliv električnega polja
- nevarni vpliv toka kratkega stika
- nevarni vpliv preobremenitve
Ukrepi:
- Tehnični varstveni ukrepi (izbira ustreznih naprav, opreme in materiala)
264
Kakšne so varnostne zahteve v delovnih prostorih in na mestih dela z električnimi instalacijami?
- prepoved vstopa delavcem brez pooblastil
- razdelitev na nevarna območja, določitev režima gibanja v njih
1.6.5.

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
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Ur. l. RS, št. 70/1996
Sprememba:
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 41/2004) – v Uredbi prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na
obveznost investitorja, da v zahtevi za dovoljenje za gradnjo po predpisih o graditvi objektov pri napravah
in objektih, za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje po določbah ZVO, posreduje strokovno oceno
o izpolnjevanju pogojev glede emisij ali ravnanja z odpadki.
265
Kateri objekti sodijo v I. stopnjo območja varstva pred sevanjem in kateri v II. stopnjo?
I. območje: območje bolnišnic, zdravilišč okrevališč ter turističnih objektov namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto
stanov. območje, območje objektov vzgojno varstvenega in izobraž. programa ter programa osnovnega
zdravstvenega varstva, območja igrišč, javnih parkov in rekreacijskih površin, trgovsko proizvodnim dejavnostim,
javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja
kmetijskih dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
II. območje: območja brez stanovanj, namenjena industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti,
transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso po I. območje, tudi površine ki so v I.
območju namenjen cestnemu ali žel. prometu.
266
Ukrepi zmanjševanja elektromagnetnega sevanja?
Ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja?
1.6.6

Pravilnik o varnostnih znakih
Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 jun. 2015)

267
Kaj določa Pravilnik o varnostnih znakih?
Obliko, barvo in velikost var. znakov ter obveznost delodajalca v zvezi z njihovo uporabo.
Se ne uporablja za znake za dajanje nevarnih snovi in zmesi ter za znake, ki se uporabljajo za urejanje cestnega,
železniškega, notranje vodnega, morskega ali zračnega prevoza
268
Kaj obsegajo splošne zahteve za varnostne znake?
Delodajalec mora zagotoviti postavitev var. znakov na mestih, kjer se delavci tveganjem ne morejo izogniti.
Pri postavitvi znakov upoštevati oceno tveganja ter zagotoviti da so takšni znaki vedno na zahtevanem mestu.
Znake, ki se nanašajo na cestni... prevoz postaviti povsod tam, kjer je to potrebno glede na način prevoza znotraj
podjetij in družb.
269
Kaj določajo splošne zahteve za znake na tablah?
Table morajo biti izdelane iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske vplive.
Velikost, kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov morajo biti take, da so znaki na tablah ves čas
uporabe dobro vidni in razpoznavni.
270
Kaj določajo zahteve za označevanje požarne opreme in njene namestitve?
Da mora biti oprema prepoznavno označena z rdečo barvo IN ustreznimi tablami iz točke 3.5, priloge II.
Rdeče področje mora biti dovolj veliko, označen tudi dostop do take opreme
271
Kaj določajo zahteve za označevanje ovir, nevarnih področij in prometnih poti?
Morajo biti na mestih v obratih kjer obstaja nevarnost da osebe trčijo ob ovire, padejo ali se na njih zrušijo
predmeti. Dimenzije v skladu z velikostjo ovir ali nevarnih mest, rumeno-črne ali rdeče-bele proge enakih širin pod
kotom 45.
Prometne poti jasno označiti z neprekinjeno belo ali rumeno črto, zagotoviti varnostno razdaljo med vozili in
bližnjimi objekti ter ljudmi in vozili. Stalne prometne poti med objekti označiti na enak način, razen če imajo ob
straneh pločnike/z arhitektonsko ločitev.
272
Kakšne so zahteve za svetlobne znake?
Svetloba, ki jo oddaja znak mora ustvarjati ustrezen kontrast, brez bleščanja ali slabe vidljivosti.
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Svetleča površina=enobarvna, barva v skladu s točko 4. priloge I.,
Svetlobni znaki v presledkih namenjeni opozarjanju na višjo stopnjo nevarnosti ali na nujno ukrepanje
Svetlobni znak namesto zvočnega ali skupaj z njim mora imeti enak način kodiranja.
Znaki za resno nevarnost morajo biti redno vzdrževani in imeti pomožno napajanje.
273
Kakšne so zahteve za zvočne znake?
Zvočna raven za +10dB(A) višja od okoliške ravni hrupa, vendar ne sme dosegati praga bolečine, Zvočni znak mora
biti jasno prepoznaven ter se jasno razločevati od drugih zvočnih znakov v okolju. Spremenljiva frekvenca
namenjena za opozarjanje na višjo stopnjo nevarnosti ali za nujno ukrepanje ob nevarnosti.
1.6.7.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
Ur. l. RS, št. 30/2000
Ur. l. RS, št. 73/2005 - spremembe in dopolnitve
Opomba: Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

1.6.8.

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
Ur. l. RS, št. 73/2005

1.6.9.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.6.10. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)
1.6.11. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
Ur. l. RS, št. 136/2006
Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1 in 82. člen ZVZD-1 )
274
Ukrepi delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu?
Delodajalec določi število delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in potreben material ter opremo za
prvo pomoč, upoštevaje nevarnosti na delovnem mestu in v delovnem procesu, organizacijo delovnega procesa,
število zaposlenih delavcev, število posebno ogroženih delavcev v delovnem procesu, število delovnih izmen in
krajevno ločenih enot, pogostost poškodb pri delu in oddaljenost najbližje službe medicinske pomoči.
1.6.12. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
Ur. l. RS, št. 109/2011
1.6.13. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
Ur. l. RS, št. 93/2005
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)
275

Obveznosti delodajalca v zvezi z zaščito delavcev zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu ali prahu
materialov, ki vsebujejo azbest?
Vsaj 15 dni pred pričetkom izvajanja vseh aktivnosti, pri katerih so delavci zaradi svojega dela izpostavljeni ali bi
lahko bili izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest o tem pisno obvestiti pristojni
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organ in navesti podatke o:
a) lokaciji delovišča,
b) vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
c) količini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
č) aktivnostih in postopkih,
d) številu izpostavljenih delavcev,
e) predvidenem pričetku in trajanju del,
f) sprejetih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestu.
in zagotoviti, da imajo delavci in/ali njihovi predstavniki dostop do podatkov, navedenih v obvestilu pristojnemu
organu
1.6.14. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Ur. l. RS, št. 100/2001 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2015)
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)
1.6.15. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Ur. l. RS, št. 83/2005
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)
1.6.16. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
Ur. l. RS, št. 4/2002 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)
1.6.17. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi
Ur. l. RS, št. 33/2018
1.6.18. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini
in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
Ur. l. RS, št. 95/2003
Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)
1.6.18.a Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)
Opomba:
1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina uporabe
nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).
1.6.19. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri
razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del
in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010
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Ur. l. RS, št. 111/2003
Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)
1.6.20. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
Ur. l. RS, št. 101/2004
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)
276
Splošne obveznosti delodajalcev v zvezi z delovno opremo?
-Zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in
okolja
-v skladu z izjavo o varnosti, z ukrepi dela preprečiti ali omejiti predvidene nevarnosti in škodljivosti, ki lahko
nastanejo pri normalni uporabi delovne opreme in predvideti ukrepe za uporabo v izrednih okoliščinah.
- ob pravilni uporabi ne sme povzročati nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti
- Mora biti na vidnem mestu označena v skladu s posebnimi predpisi
- pridobiti in hraniti mora dokumentacijo iz katere je razvidno, da oprema ustreza predpisanim var. in zdrav.
zahtevam
- varnost in zdravje v nevarnem območju zagotoviti s konstrukcijskimi rešitvami ali varnostnimi
napravami/varovali ipd.
- če se je potrebno približati nevarnemu območju mora zagotoviti uporabo delovne opreme (pomož. ročno orodje
ali mehanične naprave. in zagotoviti način dela, ki ne ogroža varnosti in zdravja pri delu
- da oprema ustreza vrsti in načinu dela/ustrezno prirejena, ne ogroža. Lahko se uporablja samo za delovne naloge
in pod pogoji za katere je ustrezna
- zagotoviti vse ukrepe da se nevarnost zniža na najmanjšo možno mero
- delovna oprema vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca
- po namestitvi in pred prvim zagonom, pregleda pristojna oseba in izda potrdilo, da je nameščena in deluje v
skladu s predpisi
- zagotoviti nadzor nad opremo ki je lahko nevarna ali škodljiva: z rednimi kontrolnimi pregledi; s posebnimi
pregledi, ki so zabeleženi in na voljo inšpekciji dela
- v primeru da delovna oprema predstavlja nevarnost ali škodljivost za delavca, mora zagotoviti da jo uporabljajo
samo delavci, ki so usposobljeni za njeno uporabo
- upoštevati ergonomske zahteve
277
Splošne obveznosti delavcev v zvezi z delovno opremo?
- Delavec mora pravilno uporabljati delovno opremo, jo vzdrževati v skladu z navodili in od delodajalca zahtevati
popravilo poškodovane ali zamenjavo izrabljene delovne opreme, če predstavlja nevarnost za poškodbe ali zdravje
delavca ali delavcev, ki jo uporabljajo in drugih oseb. Zahtevati dodelitev varovalne opreme če se kljub pravilni
uporabi delovne opreme, pojavi nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare.
- Opremo uporabljati na način da se pri njeni uporabi izogne nevarnostim za poškodbe ali zdravstvene okvare in ne
ogroža varnosti in zdravja drugih oseb.
- Obvestiti o vseh okoliščinah, za katere meni da prestavljajo nevarnost za poškodbe in zdrav. okvare.
- Sodelovati pri izvedbi ukrepov ki jih naloži inšpekcija dela in omogočiti delodajalcu da vzpostavi varno delovno
okolje.
278
Kakšne so dodatne zahteve za uporabo delovne opreme?
Glej določbe 45.-145. člena
1.6.21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu
Ur. l. RS, št. 94/2005
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 58 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

1.
1.7

SPLOŠNO
VARSTVO PRED POŽAROM (mapa 4)

1.6.22. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
Ur. l. RS, št. 101/2005 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1. (jun. 2015)
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

1.7 VARSTVO PRED POŽAROM (mapa 4)
279
Načela v zvezi z zagotavljanjem varstva pred požarom v objektih?
Načelo celovitosti - RS, občine in lokalne skupnosti zagotavljajo celovit sistem varstva pred požarom s
sprejemanjem predpisov, načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in drugimi ukrepi
Načelo zaščite - osnovni namen predpisanih ukrepov je zagotavljanje zaščite življenja in zdravja ljudi, živali in
premoženja.
Načelo zaščite sosedovega premoženja - predpisani ukrepi morajo preprečevati širjenje požara na sosedovo
premoženje.
Načelo odgovornosti – vsaka fizična in pravna oseba, sp. in posameznik ki samostojno opravlja dejavnost je v
skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za
posledice, ki zaradi tega nastanejo.
Načelo preventive – ukrepi morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob
požaru pa omejijo njegovo širjenje.
Načelo spodbujanja – Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in
takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.
Načelo javnosti – podatki o stanju in varstvu pred požarom so javni, državni organi in organi lokalne skupnosti
obveščajo javnost in dajejo podatke v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi
Pravica do varstva pred požarom - Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom.
280
Elementi zagotavljanja varstva pred požarom v stavbah?
- Preprečevanje širjenja požara na sosednje objekte z ustreznim odmikom in ustrezno požarno odpornostjo
zunanjih sten in streh
- Omejitev širjenja požara po stavbi z izbiro težko vnetljivih gradbenih materialov in razdelitvijo v požarne sektorje
- Zagotovitev ustreznih evakuacijskih poti in izhodov in vgradnja sistemov za požarno javljanje in alarmiranje
- Zagotavljanje naprav in opreme za gašenje začetnih požarov (za uporabnike), za gašenje (gasilci in usposobljene
osebe) in vgrajeni sistemi za gašenje požara (aktivni sistemi-npr. sprinkler)
281

Kateri organ je pristojen za izdajo projektnih pogojev (IDZ), za soglasje k projektnim rešitvam (PGD) in
za soglasje uporabnemu dovoljenju za področje požarne varnosti?
Do 1.1.2013 je to bila Uprava RS za zaščito in reševanje. Po novem se projektne rešitve preverja le v rednih
postopkih na UE.
282

Kakšne so pristojnosti Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVNDN) pri
graditvi objektov od 1. 1. 2007 naprej?
Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev za varnost pred požarom med gradnjo objektov.
283
Pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pri prostorskem načrtovanju?
Daje smernice in mnenja k prostorskim aktom.
284
Razredi gradbenih proizvodov glede odziva na ogenj?
A1 in A2 (ne prispevajo k razvoju požara), B, C (težko vnetljive) ,D ,E (normalno vnetljive) in F (lahko vnetljive)
1.7.A

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
Ur. l. RS, št. 71/1993 in naslednji
Ur. l. RS, št. 83/2012 - zadnje spremembe in dopolnitve
ZVPoz - neuradno prečiščeno besedilo 6 (nov. 2017)
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Opomba:
30. člen in 5., 6. ter 7. točka prvega odstavka 61. člena se ne uporabljajo več. (glej 125. člen GZ).
285
Cilji varstva pred požarom?
Cilj je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo (požarom)
286
Kaj je potrebno upoštevati pri prostorskem planiranju?
zlasti:
- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja
- potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev;
- dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
Upoštevati tudi požarna tveganja zaradi uporabe nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med
posameznimi poselitvenimi območji
Upoštevati tudi vplive obstoječih in novih industrijskih objektov
1.7.1.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.7.2.

Površine predpisane za intervencijo gasilcev
Ur. l. RS, št. 117/2003 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090
Glej tudi smernico SZPV 206: Površine za gasilce ob stavbah, ki povzema standard

287

Kako morajo biti urejeni dovozne poti za gasilska vozila, kakšna je minimalna svetla širina in višina,
kako so urejene kolesnice?
Morajo biti utrjene za 10t osnega pritiska, široke najmanj 3,5m, prečni naklon max. 5% v zavoju razširjene v skladu
s standardom (R=10.5-12m -> š=5m; R=12-15m->Š=4,5m; R=15-20m->Š=4,0m; R>20m->Š=3,5m).
Minimalna svetla višina mora biti 4m
288

Kakšni so dovoljeni vzponi na dovoznih poteh za gasilska vozila in kako morajo bit urejeni vertikalni
prehodi? (vodoravno-vzpon, vzpon-vodoravno)?
Max. vzdolžni naklon 10%, konveksni vertikalni radij > 15m, konkavni vertikalni radij > 40m
289
Kako morajo biti označene dovozne poti za gasilska vozila?
- Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- s prometnim znakom 2417 – Intervencijska pot,
- tablo 4803 – Dovozna pot za gasilska vozila,
- če tam obstaja možnost parkiranja pa tudi z 5510 – Intervencijska pot (talna oznaka) razen če je ni možno narisati
(travnate ali podobne površine).
290
Kako morajo biti izvedene zaporne gredi in zaporni stebri na dovoznih poteh za gasilska vozila?
Tako da se lahko odstranijo ročno oziroma mehansko s standardnim gasilskim orodjem, kot so škarje za rezanje
pločevine ali hidrantni ključ. Ovire so lahko tudi priklenjene, pri čemer premer člena verige ali zatiča obešanke ne
sme presegati 5mm
291
Kakšne so in kako morajo biti razporejene in izvedene delovne površine za gasilska vozila?
Delovne površine za gasilska vozila so min. 6 x 11m. Naklon v nobeni smeri ne sme presegati 5%, urejeno
odvodnjavanje, pred in za delovno površino min. 4m za prehod. Od stavbe odmaknjene na razdaljo pri kateri ni
pričakovati da bi delo ovirali odpadajoči kosi stavbnega pohištva.
292
Kdaj (v katerih primerih) pri načrtovanju objektov ni potrebno upoštevati zahtev SIST DIN 14090?
Pri načrtovanju eno in dvostanovanjskih objektov, če so od ceste oddaljeni največ 50m.
1.7.3.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
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Ur. l. RS, št. 31/2004
Ur. l. RS, št. 10/2005 - sprememba
Ur. l. RS, št. 83/2005 - spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 14/2007 - spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 12/2013 - Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)
Opombe:
- 15. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem
področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/2013): Z dnem uveljavitve tega pravilnika
(8.2.2013) prenehajo veljati 9., 11., 12., drugi, tretji in četrti odstavek 13. člena in 14. člen ter prilogi 1 in 3
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.
293
Zahteve za varnost pred požarom?
- Širjenje požara na sosednje objekte (3. člen)
Odmik od meje parcele, omejeno širjenje požara na sosednje objekte
- Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah (4. člen)
Nosilna konstrukcija mora ob požaru določen čas ohraniti potrebno nosilnost, razdelitev stavbe v požarne sektorje
odvisna od namembnosti stavbe, velikosti in drugih arh. lastnosti, proizvodnega procesa, ki poteka v stavbi, ter od
vrste in količine gorljivih snovi v stavbi, vgrajenih sistemov za gašenje in drugih izvedenih požarno varstvenih
ukrepov.
Uporaba materialov, ki se težko vžgejo, v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima in omejujejo širjenje
požara po površini
- Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje (5. člen)
Stavbe morajo biti projektirane in izvedene tako da je ob požaru na voljo zadostno število evakuacijskih poti in
izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hitro in varno zapustitev stavbe. Če je nujno morajo biti v stavbi
vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.
- naprave za gašenje in dostop gasilcev (6. člen)
Stavbe morajo biti projektirane in izvedene tako, da so zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih
požarov (uporabljajo vsi), naprave in oprema za gašenje za gasilce, sistemi za gašenje požara (npr. sprinkler
sistem)
294
Načini izpolnjevanja zahtev za požarno varnost? (7. in 8. člen)
V skladu s tehnično smernico (7. člen) ali zadnjem stanju gradbene tehnike (8.člen), ki temelji na drugih (tujih)
standardih oziroma v okviru metod požarnega inženirstva.
295

Kdaj in kako se definira način zagotavljanja požarne varnosti pri načrtovanju objektov?
pri projektiranju
Delno se definira že v DGD, kjer je potrebno zagotoviti dostope za gasilce in intervencijske površine ob stavbah, v
PZI pa se zagotovi izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom.
1.7.4.

Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
Ur. l. RS, št. 70/1996
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2004)
Opomba:
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/2004): z 31.12.2004 preneha veljati 1. točka 1. člena
Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

1.7.5.

Pravilnik o požarnem redu
Ur. l. RS, št. 52/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2011)
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Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnost - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017
Ur. l. RS, št. 12/2013 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2013)
Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 122. člen GZ)

296
Pogoji za odgovornega projektanta ZPV in ŠPV
ZPV – pooblaščen arhitekt/ inženir,
ŠPV – pooblaščen inženir za projektiranje požarne varnosti.
297
Kakšna je vsebina zasnove ali študije o požarni varnosti?
- naslovna stran z navedbo zasnova/študija, identifikacijsko označbo in datumom izdelave, nazivom objekta ter
podatki o projektantu in pooblaščenem projektantu
- izjava odgovornega projektanta
- tehnično poročilo, opis projektnih rešitev s katerimi se izkaže bistvena zahteva varnosti pred požarom
požarni scenariji
- rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte
- rešitve za omejevanje širjenja požara po objektu in zagot. potrebne nosilnosti konstrukcije
-rešitve za zagot. varne evakuacije, javljanje in alarmiranje
-rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje,
-zahteve za organizacijske ukrepe, v navodilu za obratovanje in vzdrževanje
- risbe, ki predstavljajo rešitve ukrepov varstva pred požarom
- izkaz požarne varnosti
298
Za katere objekte je obvezna izdelava ZPV?
Za požarno manj zahtevne objekte v skladu s prilogo 1 Pravilnika.
(npr. eno in dvostanovanjske stavbe z manj kot 10 stanovanji).
299
Za katere objekte je obvezna izdelava ŠPV?
Za požarno zahtevne objekte v skladu s prilogo 1 Pravilnika.
(npr. stanovanjske stavbe z več kot 10 stanovanji, gostinski objekti v katerih je hkrati več kot 50 ljudi)
300
Kaj je izkaz požarne varnosti stavbe (IPV)?
Izkaz požarne varnosti je povzetek vsebine zasnove/študije in se izpolni v dveh fazah:
- načrtovani ukrepi (PGD) in
- izvedeni ukrepi (PID)
301
Kdaj se izdela izkaz požarne varnosti stavbe (IPV) in kdo ga lahko izdela ter podpiše?
IPV izdela odgovorni projektant, izdela se v fazi PZI in potrdi v fazi PID.
1.7.7.

Tehnična smernica - požarna varnost v stavbah
TSG-1-001:2010
Širjenje požara na sosednje objekte,
Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah,
Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje,
Naprave za gašenje in dostop gasilcev.
Glej tudi TSG-1-001:2018

302
Vloga in pomen tehnične smernice TSG-1-001:2018 pri načrtovanju in graditvi objektov?
Tehnična smernica je izdana na podlagi 26. člena GZ, izdal jo je minister za okolje in prostor, pristojen za graditev.
Z njo se natančno opredelijo priporočene tehnične rešitve, s katerimi se doseže izpolnjevanje 2. bistvene zahteve
(varnost pred požarom) za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov.
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303
Kaj predpisuje tehnična smernica TSG-1-001-2018?
Predpisuje gradbene ukrepe oziroma rešitve naslednjih zahtev iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah:
- širjenjem požara na sosednje objekte
- nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah
- evakuacijske poti in sistem javljanja ter alarmiranja
- naprave za gašenje in dostop gasilcev.
Če so v celoti uporabljeni gradbeni ukrepi oziroma rešitve na navedene v tehnični smernici velja domneva o
skladnosti z zahtevami 3.-6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.
304
Ukrepi za preprečitev požara na sosednje objekte?
Načrtovanje stavbe tako da se požar v njej ne bo mogel razširiti na sosednje objekte, kar se zagotavlja z ustrezno
požarno zaščito fasade in strehe in z odmikom stavbe od parcelne (relevantne) meje.
305
Zahteve za nosilnost konstrukcije ter preprečitev širjenja požara po stavbah?
Nosilnost (R) kot merilo za požarno odpornost nosilne konstrukcije mora biti določena tako, da stavba v požaru za
določen čas ohrani stabilnost. Ustrezna Celovitost (E) in izolativnost (I) kot merili za požarno odpornost mejnih
elementov požarnega sektorja.
Za ustrezno preprečevanje širjenja požara po stavbi, le to ločujemo na več požarnih sektorjev. Če v tej smernici ni
drugače določeno, morajo biti praviloma požarno ločeni:
- vsaka etaža,
- zaščitena stopnišča in zaščiteni hodniki,
- vertikalne povezave, kot so dvigala, jaški,
- deli stavb z različnimi namembnostmi, še posebej, če so požarne obremenitve različne
306
Zahteve za evakuacijske poti in sisteme za javljanje ter alarmiranje?
Evakuacijske poti je treba projektirati tako, da predstavljajo najkrajšo možno pot za umik uporabnikov iz ogroženih
prostorov na prosto. Če ima prostor samo en izhod potem je max. dolžina poti 20m, če ima več izhodov pa 35m. Če
so poti daljše je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe (zaščitni hodniki..). Za določene stavbe je potrebno zagotoviti
sisteme za požarno javljanje in alarmiranje (AJP), ki je vezan na požarno centralo (blizu glavnega vhoda)
307
Zahteve za naprave za gašenje in dostop gasilcev?
- Zagotoviti je potrebno zadostno vodo za gašenje (dvourno), ki jo zagotavljamo preko javnih ali zasebnih
vodovodov, vodotokov ali stoječe vode, vodnjakov ali namenskih bazenov/rezervoarjev za gasilno vodo.
- Za večje stavbe pod določenimi pogoji je potrebno zagotoviti notranje hidrantno omrežje, za nekatere pa tudi
posebno dvigalo za gasilce.
- Ob stavbi je potrebno urediti ustrezne površine za gasilce v skladu s standardom SIST DIN 14090
1.7.8.

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
Ur. l. SFRJ, št. 30/1991
Sprememba:
1.7.3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št.
83/2005): prenehajo se uporabljati 13., 14. in 24. do 38. člen Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov.

308
Kakšne so zahteve glede zunanjega hidrantnega omrežja?
Zunanje hidrantno omrežje se določi v odvisnosti od namena, velikosti in podobnih karakteristik objekta, tako da je
mogoče požar na vsakem objektu gasiti iz najmanj dveh hidrantov. Dovoljena razdalja med hidrantoma je 80m, v
naseljenih krajih kjer so večinoma stanovanjski objekti pa največ 150m. Razdalja med zidom objekta in hidrantom
mora biti min. 5m
1.7.9.

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij
Ur. l. RS, št. 22/1995 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)
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1.7.10. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
Seznam
Opomba:
Na podlagi 11. člena pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih
izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij.
1.7.11. Požarna zaščita – Varnostni znaki – Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara SIST
1013/96
309
Kakšna je barvna kombinacija oznak poti za umik?
- ozadje:
zeleno (50% površine)
- simbol:
bel
AR 1.7. 11 36 Kakšna je velikost znakov poti za umik (razmerje v:š in velikost)?
v:š = 1:2, Velikost znaka zavisi od razdalje opazovanja in načina osvetlitve
310
Kaj predpisuje standard SIST 1013?
Predpisuje obliko velikost barve izvedbo in namestitev varnostnih znakov za:
- označevanje smeri evakuacijskih poti in izhodov
- označevanje naprav za gašenje in ročnih javljalnikov požara
1.7.12. Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput - Datum
prenehanja veljavnosti ali uporabe: 25. 6. 1991
Ur. l. SFRJ, št. 35/1980
Opomba:
- Delno podaljšanje uporabe (glej 124. člen GZ).
- 1.7.3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št.
83/2005): prenehajo se uporabljati 7. do 10. člen Pravilnika o tehničnih normativih za naprave za
avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput.
1.7.13 Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.7.14. Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču
Ur. l. RS, št. 42/2000
1.7.15. Pravilnik o požarnem varovanju
Ur. l. RS, št. 107/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2010)
1.7.16. Seznam pooblaščenih izvajalcev požarnega varovanja
Seznam
Opomba:
Na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih
izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja.
1.7.17. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
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Ur. l. RS, št. 108/2004 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2015)
1.7.18. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Seznam
Opomba:
Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov.
1.7.19. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Ur. l. RS št. 45/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)
Opomba:
Določba drugega odstavka 13. člena, vezana na usposabljanje tehničnega preglednika se začne uporabljati
1. januarja 2011.
1.7.20. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite
Seznam
Opomba:
Na podlagi 11. člena pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite.
1.7.21. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
Ur. l. RS, št. 67/2005
311

Kakšne so tehnične zahteve za gasilnike? Kako so razvrščeni prostori glede na požarno nevarnost?
Določitev vrste in števila gasilnikov? Namestitev gasilnikov?
Morajo izpolnjevati zahteve določene s Pravilnikom o tlačni opremi in Pravilnikom o premični tlačni opremi
standardi iz serije SIST EN 3 (za ročne gasilnike) in standardom SIST EN 1866 (prevozni gasilniki).
- Prostori so razvrščeni glede na:
- majhno (snovi z majhno gorljivostjo, razmere predstavljajo majhne možnosti za nastanek požara),
- srednjo (snovi z višjo gorljivostjo, razmere predstavljajo precejšnje možnosti za nastanek požara) in
- veliko požarno nevarnost (snovi z veliko gorljivostjo, razmere predstavljajo veliko možnost za nastanek požara).
Ustrezne vrste gasilnikov se izberejo glede na pričakovano vrsto začetnih požarov v skladu s standardom SIST EN2
- Minimalno št. gasilnikov glede na vrsto prostorov se določi iz razmerja enot gasila (EG) in gasilne sposobnosti
gasilnika. Število EG določa priloga 2, gasilne sposobnosti gasilnikov pa priloga 3.
- Gasilniki morajo biti nameščeni na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest, v bližini izhodnih vrat iz
prostora ali na hodnikih ob izhodu, ne več kot 20m od najbolj oddaljene točke prostora.
- Glava ročnega gasilnika na višini 80-120cm.
- Mesta gasilnikov označena v skladu s standardom SIST 1013.
1.7.22. Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne
nevarnosti
Ur. l. RS, št. 38/2002
1.7.23. Seznam pooblaščenih izvajalcev ukrepov varstva pred požarom
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Seznam
Opomba:
Za izvajanje pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih
oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95) Ministrstvo za obrambo, Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja SEZNAM pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za
varstvo pred požarom
1.7.24. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in
na tirnih vozilih z odprtim kuriščem - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 63/2013
Opomba:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen
ZVZelP-1)
1.7.25. Požarnovarnostni odmiki med stavbami
SZPV 204/2010
312

Kako se izračuna zahtevani odmik med stavbami glede na delež požarno nezaščitenih stavbnih členov
fasad?
Za vsako stavbo posebej, upoštevati je potrebno največji izračunani odmik
313
Kaj je referenčna ravnina?
Običajno zunanja stena stavbe, razen v primeru lomljenega tlorisa, kjer so poglobitve večje od 1,5m.
314
Kako se določi najmanjši pravokotnik na referenčni ravnini?
V stopnjah po 3m (3, 6, 9m itd.), glede na požarni sektor z največjim deležem nezaščitenih površin.
315
Kako se določi odmik referenčne ravnine od relevantne meje?
v skladu s tabelo, glede na velikost očrtanega pravokotnika in odstotka požarno nezaščitenih površin
1.7.26. Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)
SZPV 405-1/2010
316
Kaj so naprave za naravni odvod dima in toplote?
Naprava, ki ob požaru zagotavlja odvajanje dima in toplote, npr., strešno okno/kupola/loputa
1.7.27. Naravni odvod dima iz stopnišč
SZPV 405-2/2010
317
Velikost in lokacija odprtin za odvod dima in stopnišč.
5% tlorisa stopniščnega jaška, min. 1m2; vgrajen na sredino, oziroma v primeru poševne strehe v zgornjo polovico
strehe (proti slemenu)
1.7.28. Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah
SZPV 408
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1.8 VARSTVO PRED HRUPOM (mapa 4)
318
Hrup v stavbah - viri hrupa, mejne vrednosti, ukrepi za zmanjšanje prekomernega hrupa?
Viri hrupa so:
- cesta, na kateri letni pretok presega 1 000 000 vozil,
- železniška proga z letnimi prevozi več kot 10 000 vlakov,
- letališče, heliport ali pristanišče,
- objekt za pretovor blaga (skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, kjer letna masa blaga presega 10
000 t)
- odprto parkirišče, na katerem letni pretok vozil presega 1 000 000 vozil (razen v sklopu cest) tistih, ki so v skladu
s predpisom, ki ureja javne ceste, del avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ali regionalne ceste,
- naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti
ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Naprava je tudi
naprava za obdelavo odpadkov, vetrna elektrarna, objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišče
ali poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne ali druge javne prireditve, gostinski
ali zabaviščni lokal, ki zunaj stavbe uporablja zvočne naprave, in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali
športno strelišče),
- industrijski kompleks,
- gradbišče, na katerem se izvaja poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje
- obrat;
ukrepi varstva pred hrupom so predvsem:
- prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ki so vir hrupa,
- prostorsko načrtovanje območij varstva pred hrupom in graditev stavb z varovanimi prostori,
- ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa, povezani z načinom obratovanja vira hrupa,
- ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa,
- ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa (aktivna zaščita) in
- ukrepi zmanjšanja vplivov hrupa na varovane prostore stavb (pasivna zaščita),
319
Hrup v okolju - stopnje varstva, ukrepi za zagotovitev dovoljenih ravni hrupa?
I. stopnja: mirno območje na prostem (razen 1000m od prometnih osi cest ali železnic)
II. stopnja: Območje stanovanjskih površin, površin centralnih dejavnosti, površin za turizem
III. stopnja: Območje SSse, CU, površine športnih centrov, ali turizem, zelene površine, površine razpršene
poselitve in razpršene gradnje
IV: stopnja: Proizvodne dejavnosti, prometne/energetske/komunikacijske/okoljske/vodne infrastrukture,
kmetijskih in gozdnih zemljišč
1.8.B

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
ZVO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 17 (mar. 2018)

320
Pojem celovite presoje vplivov na okolje ter pojem in obveznost presoje vplivov na okolje;
CPVO- celovita presoja vplivov se izdela v postopkih prostorskega načrtovanja za namene uskladitve različnih
potreb in varovalnih zahtev
PVO- presoja vplivov na okolje se izvede za posamezne posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, presoja se
izdela v integralnem postopku, če je glede na poseg to potrebno
321
Temeljne zahteve in pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja;
Soglasje se izda pod pogoji, ki se določijo na podlagi:
- predpisov na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kult. dediščine in rabe ali varstva delov okolja,
- ugotovitev iz poročila o vplivih na okolje,
- mnenj in pripomb javnosti, pridobljenih na podlagi
- mnenja in pripomb države članice (pri čezmejnih vplivih)
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322
Okoljevarstveno dovoljenje (68. člen)
Upravljalec mora za obratovanje naprave, v kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje
okolja večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Okoljevarstveno dovoljenje se pridobi v integralnem
postopku pridobivanja GD.
323
Sodelovanje javnosti v zadevah varovanja okolja; (13. člen)
Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov,
ki se nanašajo na varstvo okolja in v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v
okolje
324
Poskusno obratovanje ter obratovalni monitoring;
Če je za objekt obvezna izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa, se v postopku pridobitve uporabnega
dovoljenja odredi poskusno obratovanje za obdobje, določeno s programom prvih meritev.
Iz predloženih poročil o prvih meritvah in iz obratovalnega monitoringa mora izhajati, da emisije pri obratovanju
objekta ne presegajo določenih mejnih vrednosti.
Povzročitelj obremenitve mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na
okolje (Obratovalni monitoring), ki obsega:
1. monitoring onesnaževanja okolja,
2. monitoring stanja okolja, če povzročitelj z emisijami neposredno povzroča spremembo stanja okolja,
3. monitoring zaradi zmanjševanja tveganja za okolje in
4. monitoring naravnih pojavov, če povzročitelj s svojo dejavnostjo neposredno vpliva nanje.
1.8.1.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Ur. l. RS, št. 51/2014 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2017)

325
Kaj je presoja vplivov na okolje in kdaj se jo izdela?
Pred začetkom izvajanja nameravanega posega, ki bi lahko pomembno vplival na okolje, je treba presoditi njegove
vplive. Za določene vrste posegov v okolje je presoja vedno obvezna, za določene vrste posegov v okolje pa se
potrebnost presoje vplivov ugotavlja v t.i. predhodnem postopku (merila za PVO oz. PP podana v prilogi 1)
Po novem se presoja vplivov na okolje izvede v integralnem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
1.8.2.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Ur. l. RS, št. 43/2018

326
Kako so določene stopnje varstva pred hrupom. Naštej stopnje!
od I. do IV. stopnje
I. stopnja: mirno območje na prostem (razen 1000m od prometnih osi cest ali železnic)
II. stopnja: Območje stanovanjskih površin, površin centralnih dejavnosti, površin za turizem
III. stopnja: Območje SSse, CU, površine športnih centrov, ali turizem, zelene površine, površine razpršene
poselitve in razpršene gradnje
IV: stopnja: Proizvodne dejavnosti, prometne/energetske/komunikacijske/okoljske/vodne infrastrukture,
kmetijskih in gozdnih zemljišč
327

IV.
III.
II.
I.

Kakšne so mejne vrednosti ravni hrupa?
Lnoč

Ldvn
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328
Kako se določajo in vrednotijo ravni hrupa?
- Hrup se ocenjuje na posameznem območju iz rezultatov meritev ali modelnih izračunov na podlagi začasnih
metod ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2, upoštevati je treba prilagoditve začasnih metod iz priloge 3.
- Kazalci hrupa se ocenjujejo na mestih ocenjevanja, določenih v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in
obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.
- Mesto ocenjevanja (za posamezni vir hrupa) je pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori v
skladu s standardom SIST ISO 1996-2. Če je stavba večnadstropna, je treba izbrati mesto ocenjevanja pred najbolj
izpostavljenim delom fasade vsakega nadstropja posebej. Če v razdalji do 500 metrov od meje vira hrupa ni stavb z
varovanimi prostori, se za mesto ocenjevanja izbere mesto na prostem v razdalji z vodoravno projekcijo 500
metrov od meje vira hrupa.
- Kazalca hrupa Lnoč in Ldvn je treba oceniti kot celotno obremenitev okolja s hrupom na območju.
- Kazalce hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga povzročajo posamezni viri hrupa, je treba oceniti tako, ob
izključitvi vseh preostalih virov hrupa.
- Vse vrste ocenjevanja hrupa izvaja oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa.
329
Kdaj so potrebni ukrepi za zmanjševanje prekomernega hrupa?
Kadar gre za čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
330
Kdaj mora upravljavec vira hrupa za obratovanje vira hrupa pridobiti okoljevarstveno dovoljenje?
- za letališče z vzletno stezo daljšo od 2100m
- za pristanišče, ki lahko sprejme plovila z več kot 1350 reg. tonami
- naprava za katero je potrebno okolj. dov. po ZVO-1, mora izpolnjevati tudi zahteve te uredbe
- naprava za obdelavo odpadkov, če je zanjo potrebno okolj. dov. po ZVO-1, mora izpolnjevati tudi zahteve te uredbe
1.8.3.

Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za
bivalne prostore
Ur. l. RS, št. 29/1980
Sprememba:

1.8.4.

Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
Ur. l. RS, št. 14/1999
6. in 7. člen odloka se prenehata uporabljati za objekte, prostore ali posega, ki so navedeni v drugem
odstavku 1. člena Pravilnika o zvočni zaščiti stavb

1.8.4.

Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
Ur. l. RS, št. 10/2012

331
Pred katerimi vrstami hrupa moramo zagotavljati varstvo pred hrupom?
- Pred zunanjim hrupom
- Pred hrupom, ki se prenaša po zraku iz drugih prostorov
- Pred udarnim hrupom, ki se iz drugih prostorov prenaša prek konstrukcije
- pred hrupom obratovalnih naprav in
- Odmevnim hrupom
332
Za katere stavbe je potrebno izdelati elaborat in izkaz zaščite pred hrupom?
Za vse za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, razen za enostavne in nezahtevne stavbe, rezervoarje,
silose in skladišča, garažne stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe, za katere ta pravilnik ne velja.
333
Kdaj je obvezna revizija zaščite pred hrupom v stavbah?
Kadar se projektira v skladu z 8. členom pravilnika po zadnjem stanju gradbene tehnike
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334
Kaj predpisuje TSG-1-005, Zaščita pred hrupom v stavbah?
Zapisane gradbene ukrepe in rešitve, ki so priporočen način za izpolnitev zahtev o zaščiti pred hrupom v stavbah.
1.8.4.a Tehnična smernica - zaščita pred hrupom v stavbah
TSG-1-005:2012
335
Vsebina tehnične smernice - Zaščita pred hrupom v stavbah (TSG-1-005:2012)
1 Merjenje ravni zunanjega in notranjega hrupa ter izolirnost
2 zaščita stavb pred zunanjim hrupom
3 izolacija notranjih ločilnih elementov pred hrupom v zraku
4 izolacija konstrukcij pred udarnim zvokom
5 izolacija pred hrupom obratovalne opreme
6 obvladovanje odmevnega hrupa
7 prostorska akustika
8 meritve zvočne izolacije ločilnih konstrukcij in ravni hrupa v prostorih stavb
1.8.5.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

1.8.6.

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
Ur .l. RS št. 105/2008

1.8.7.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
Ur. l. RS, št. 17/2006 Pravilnik - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (feb. 2006)
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)

1.8.8.

DIN 18195
Spletna prodaja: Slovenski inštitut za standardizacijo
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana

1.8.9.

DIN 4109/1989
“Zvočna zaščita v visokogradnji, primeri izvedbe in računski postopki” (Schallschutz im Hochbau,
Ausführungbeispiele und Rechnenverfahren) (Urad za meroslovje)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana

1.8.10. DIN 18005/1987
“Zmanjšanje hrupa pri prostorskem planiranju; računske metode”
(Schallschutz im Städtebau, Berechenungsverfahren)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana
1.8.11. “Smernice RLS” (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen)
(Schallschutz im Städtebau, Berechenungsverfahren)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana
1.8.12. Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev
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Ur. l. RS, št. 13/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)
Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)
1.8.13. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa
gospodinjskih strojev
Ur. l. RS, št. 13/2001
1.8.14. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.8.15. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju
Ur. l. RS, št. 121/2004
1.8.16. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem
Ur. l. RS, št. 106/2002
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2006)
1.8.17. Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju
Ur. l. RS, št. 96/2007

1.9. RAVNANJE Z ODPADKI (mapa 4)
1.9.A

Zakon o ohranjanju narave (ZON) (V MAPI 6- SPOMENIŠKO VARSTVO in VARSTVO NARAVE)
Ur. l. RS, št. 56/1999 in naslednji ZON - neuradno prečiščeno besedilo 9 (maj. 2018)

1.9.1.

Uredba o odpadkih
Ur. l. RS, št. 37/2015 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2015)

336
1.
2.
3.
4.
5.

Kakšna je hierarhija ravnanja z odpadki?
preprečevanje odpadkov,
priprava za ponovno uporabo,
recikliranje,
drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
odstranjevanje.

337
Kakšne so zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v zvezi z odpadki?
Z Odpadki je treba ravnati tako da ne ogrožajo človeškega zdravja in ne škodijo okolju, tako da ravnanje z odpadki:
- ne predtavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali,
- ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami
- ne povzroča škodljivih vplivov na območja na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave ali ki urejajo varovanje virov pitne vode
- ne povzročajo škodljivih vplivov na krajino in območja varovana s predpisi varstva kulturne dediščine
1.9.2. Uredba o odlagališčih odpadkov
Ur. l. RS, št. 10/2014 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2018)
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338
Vrste odlagališč odpadkov in katere odpadke je dovoljeno odlagati na odlagališče nenevarnih odpadkov?
1) odlagališče za nevarne odpadke,
2) odlagališče za nenevarne odpadke:
- nenevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve iz priloge 2
- odpadke z visoko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, kot ostanki po postopku predelave R3
- Stabilne in nereaktivne nevarne odpadke, ki izpolnjujejo zahteve za nenevarne odpadke iz priloge 2
- odpadke, ki vsebujejo trdno vezan azbest, če izpolnjujejo pogoje iz priloge 2
- komunalne odpadke, ki izpolnjujejo pogoje za kom. odpadke iz priloge 2
- mešane kom. odpadke, če njihova kurilna vrednost ne presega 6.000kJ/kg suhe snovi, vsebnost TOC ne presega
18% mase
3) odlagališče za inertne odpadke
339
Zahteve za načrtovanje odlagališč odpadkov. Lokacija, ureditev, opremljenost.
Lokacija.
Odlagališče ne sme biti na:
- Vodovarstvenem območju
- Območju objektov vodne infrastrukture
- Vplivnem območju kopalnih voda
- Območju katerekoli poplavne in erozijske ogroženosti
- Območju, ki ga ogrožajo plazovi, podori, posedanje ali druga gibanja zemeljskih mas, če jih ni moč zavarovati s
tehničnimi ukrepi
- Območju z neenotnimi geoteh. lastnostmi na površini in podtalju
- Območju karbonatnih kamnin z razpoklinsko in kraško poroznostjo
- Zemljišču s prosto tekočo podzemno vodo
- Območju vodonosnikov z znač. izdatnostjo zajetja
- Vodnem in priobalnem zemljišču
- Zavarovanem območju (naravne vrednote/natura 2000..)
- Območju zavarovanem s področja kulturne dediščine
- Območju varovalnih gozdov in rezervatov
- Varovalnem pasu podzemnega voda
Odlagališče mora biti najmanj 300m oddaljeno od območij stanovanj/centralnih dejavnosti/območij namenjenih
posebnim dejavnostim/ zelenih površin /površinskih vod in območij vodne infra./proizvodnih dejavnosti/Območij
za potrebe varstva pred naravnim in drugimi nesrečami/območij za potrebe obrambe
Najmanj 50m od kmetijskih zemljišč, lahko tudi manj če ne pomeni tveganja za ta zemljišča
Ureditev
Zahteva za varovanje zdravja ljudi (26. člen)
Z naravnimi in umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni vidno iz oken itd. stanovanjskih, gostinskih,
upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, če so te oddaljene do 600m od zunanje meje odlagališča. Te stavbe morajo
biti tudi najmanj 300m od roba telesa odlagališča.
Zahteve za varstvo tal (27. člen)
Podtalje odlagališča mora biti geološko in hidrološko enotno, zagotoviti je potrebno varstvo tal ter podzemne in
površinske vode.
Zahteva za izcedne vode (28. člen)
Zagotovljeno mora biti neovirano odvajanje izcedne vode, če ni možno naravno (gravitacijsko) je treba zagotoviti
zbiranje v lahko dostopnih nepropustnih zbiralnikih zunaj telesa odlagališča.
Zahteve za stabilnost telesa odlagališča (29. člen)
Telo odlagališča in njegovo podtalje morata biti dolgoročno stabilna, deformacije ne smejo vplivati na tesnjenje dna
in odvajanje izcedne ter padavinske vode ali odplinjanje. Upoštevati je potrebno tudi težo odpadkov
Zahteve za temeljna tla (30. člen)
Urediti temeljna tla da se zagotovi stabilnost odlagališča ter izvedba talnih tesnilnih in drenažnih slojev. Pri tem je
treba upoštevati nagib, ki je potreben zaradi tesnjenja odlagališčnega dna in odvajanja izcedne vode ter zagotoviti
potrebno ravnost temeljnih tal.
Zahteve za tesnjenje odlagališčnega dna (31. člen)
Pri tleh potrebno zagotoviti tesnjenje in preprečiti pronicanje izcedne vode v podtalje.
Zahteve v zvezi z odvodnjavanjem izcedne vode (32. člen)
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Urediti sistem odvodnjavanja izcedne vode in preprečiti vdiranje odpadkov v drenažni sloj
Prekrivanje odlagališča (33. člen)
Površine zapolnjenih delov je treba prekrivati ter zagotoviti površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom
površinskega odvodnjavanja padavinske vode in odplinjanja.
Zahteve v zvezi z vodami (35. člen)
Zahteve v zvezi odlagališčnim plinom (36. člen)
Opremljenost.
- Na vhodu nameščena tabla z navedbo upravljalca, vrste odlagališča in obratovalnega časa.
- Ograjeno z min. 2m ograjo ali naravno razmejitvijo
- izvajati stalen nadzor
- Zagotovljene površine za prevzem in preverjanje odpadkov ter za parkiranje in obračanje dostavnih vozil
- Zagotovljeno tehtanje odpadkov
- Opremljeno tako da se prepreči prenašanje prahu in blata z vozil na vozišča javnih cest
- Urejen skladiščni prostor za skladiščenje odpadkov iz 3. odstavka 19. člena
- Dopustne omilitve v kolikor je upravljalec hkrati edini povzročitelj odpadkov
1.9.3.

Uredba o sežiganju odpadkov - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 20. 2. 2016
Ur. l. RS, št. 68/2008 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2009)
Opomba: Se še uporablja

1.9.3.a Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
Ur. l. RS, št 8/2016
340
Kakšno dovoljenje potrebuje naprava za sežig odpadkov?
Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R1 ali za odstranjevanje odpadkov po postopku
D10
341
Kakšne so zahteve za prevzem odpadkov?
- Na območju naprave morajo biti zagotovljene dovolj velike površine za izvajanje prevzema in preverjanja
odpadkov ter za parkiranje in obračanje vozil
- Na vhodu nameščena tehtnica za odpadke
- Oprema za preprečevanje prenašanja prahu in blata z vozil na vozišča javnih cest
- Če se začasno skladiščijo zavrnjene pošiljke odpadkov je potrebno zagotoviti da se odpadki ne mešajo
1.9.4.

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
Ur. l. RS, št. 55/2015 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2016)

342

Kakšne so zahteve za objekte in delovna mesta za predelavo odpadne električne in elektronske opreme
(OEEO)?
Mesto za obdelavo OEEO mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) tehtnice za tehtanje obdelanih odpadkov,
b) neprepustna tla in prekritja za ustrezna območja, ki so opremljena z zbiralniki razlitih tekočin in po potrebi z
usedalniki in napravami za čiščenje in razmaščevanje tekočin,
c) ustrezno skladiščenje za razstavljene rezervne dele,
d) ustrezne vsebnike za skladiščenje baterij, kondenzatorjev, ki vsebujejo PCB-je/PCT-je, in drugih nevarnih
odpadkov, kot so radioaktivni odpadki,
e) opremo za čiščenje vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v vode.
1.9.5.

Uredba o odpadnih oljih
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Ur. l. RS, št. 24/2012
343
Kakšne so zahteve za ravnanje z odpadnimi olji?
prepovedano jih je:
- prepuščati v zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov,
- zlivati v površinske in podzemne vode, vode obalnega morja ali kanalizacijo,
- odmetavati ali zlivati v ali na tla (prav tako ostanke obdelave odpadnih olj)
- mešati z odpadnimi olji, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki ali snovmi
ali materiali, če tako mešanje ovira obdelavo odpadnih olj.
Povzročitelj odpadnih olj mora zagotoviti zajem in ločeno zbiranje od drugih odpadkov, tako da so izpolnjene
zahteve v zvezi z varstvom okolja in varovanjem človekovega zdravja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
1.9.6.

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
Ur. l. RS, št. 113/09 in naslednji Uredba – neuradno prečiščeno besedilo 3 (mar. 2017)

1.9.7.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Ur. l. RS, št. 84/2006 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2017)

344
Kakšna so pravila za ravnanje v proizvodnji, prometu in porabi embalaže?
V proizvodnji
-Proizvajalec/pridobitelj embalaže jo lahko uporabi za embaliranje blaga ali jo da v promet zaradi embaliranja
blaga, če izpolnjuje pogoje iz uredbe.
- Določen seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
- Proizvajalec/pridobitelj embalaže lahko proizvaja ali pridobiva embalažo za dajanje v promet če zagotovi, da
celotna koncentracija težkih kovin (svinec/kadmij/živo srebro/ šestvalni krom) ne presega 0,01% in zagotovi da je
način ugotavljanja težkih kovin izveden s preizkusnimi metodami
- Proizvajalec/pridobitelj embalaže za embalažo uvoženo iz tretjih držav dokazuje izpolnjevanje zahtev 6., 7. in 10.
člena z izjavo o skladnosti
V prometu
-Ministrstvo vodi evidenco embalerjev/pridobiteljev blaga ter proizvajalcev/pridobiteljev embalaže
s podatki o:
1) osebnem imenu in naslovu oz. firmi in sedežu ter matični št.
2)vrsti dejavnosti iz 1. odstavka 25. člena
3) masi embalaže dane v promet v posameznem koledarskem letu
4) ali zagotavlja ali ne izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo,
5) načinu zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
6) nazivu družbe za ravnanje z odpadno embalažo (če obveznosti zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z
odpadno embalažo)
-embaler/pridobitelj blaga ter proizvajalec/pridobiteljev embalaže sporočijo ministrstvu podatke iz 1. in 2. točke v
30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Sporočijo tudi vsako spremembo v roku 30 dni od nastanka.
-embaler/pridobitelj blaga ter proizvajalec/pridobiteljev embalaže morajo za vsako leto posebej voditi evidenco o
dajanju embalaže v promet, ki vsebuje podatke o masi embalaže dane v promet, ločeno po vrstah embalaže in
embalažnem materialu..
-embaler/pridobitelj blaga ter proizvajalec/pridobiteljev embalaže najpozneje do 31. marca tekočega leta sporoči
podatke o:
1) masi embalaže dane v promet v preteklem koledarskem letu
2) načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
3) os. imenu in naslovu oz. firmi in sedežu ter matični št. družbe za ravnanje z odpadno embalažo s katero je imel v
preteklem letu sklenjeno pogodbo
4) načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
5) ) os. imenu in naslovu oz. firmi in sedežu ter matični št. družbe za ravnanje z odpadno embalažo s katero ima v
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tekočem letu sklenjeno pogodbo.
-Distributer vodi evidenco o št. zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, namenjene za primarno embalažo živil, ki niso
predpakirana, potrošniku pa jih proda kot vrečko za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.
Do 31. 3 tekočega koledarskega leta za preteklo leto predloži podatke o številu vrečk iz prejšnjega odstavka.
O podatkih ministrstvo vodi evidenco o potrošnji zelo lahkih plastičnih vrečk.
- Distributer mora zagotoviti da plastične nosilne vrečke niso na voljo potrošniku brezplačno. Prodajno mesto mora
opremiti s cenami. Lahko omogoči potrošniku da zamenja odpadno plastično vrečko, ki jo je kupil pri njem za enako
novo.
Zbiranje odpadne embalaže
- Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je prepovedano prepuščati izvajalcu javne službe kot mešani kom.
odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo.
- Končni uporabnik mora odpadno embalažo vračati distributerju na način iz 23. člena ali oddajati družbi za
ravnanje z odpadno embalažo na način iz 2. odstavka 43. člena
- Odpadno embalažo, ki je nevaren odpadek mora uporabnik oddati zbiralcu nevarnih odpadkov ali prepuščati
izvajalcu javne službe v skladu s predpisom
- Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje odpadne embalaže v skladu s predpisom in zagotoviti da je
povzročiteljem dana možnost prepuščanja odpadne embalaže v skladu s predpisom
- Izvajalec javne službe mora družbi za ravnanje z odpadno embalažo oddajati vso odpadno embalažo, ki je zbrana
kot ločena frakcija in ki je bila izločena iz mešanih komunalnih odpadkov.
1.9.8.

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti in z njima
povezanih raziskavah
Ur. l. RS, št. 89/2008

345

Kaj mora zagotoviti povzročitelj odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske
dejavnosti?
- Da se odpadki ne prepuščajo kot mešani komunalni odpadki
- Da se odlagajo v namenske posode ali vreče na katerih je vidna oznaka in številka odpadka.
- Odlagajo se na območju opravljanja dejavnosti (tudi če so nastali drugje, npr. na terenu).
- Odpadna embalaža se zbira ločeno.
- Odpadki morajo biti predani zbiralcu v posodah in vrečkah na katerih so napisani podatki o kraju in času
nastanka, vrsti odpadka po številkah ter količini.
- Povzročitelj mora zagotoviti da se odpadki prevažajo v ustreznih posodah in vrečah, da se uporabljajo ustrezna
prevozna sredstva, namenjena izključno prevozu teh odpadkov in imajo gladke nepropustne in nepremočljive
površine, ki jih je možno mokro čistit/razkužiti/osušiti.
- Povzročitelj mora imenovati odg. osebo za začasno skladiščenje, oddajo zbiralcu in prevoz odpadkov.
Posode in vreče morajo biti iz ustreznega materiala v skladu s standardi.
- Povzročitelj mora zagotoviti da se odpadki skladiščijo v zbiralnici, tako da se ne onesnažuje okolja ali ogroža
zdravja ljudi, ter da je omogočen dostop z vozilom za prevzem.
- Prostor za zbiralnico mora biti namenjen izključno začasnemu skladiščenju odpadkov, pokrit, ločen od drugih
prostorov in zunanjega okolja, preprečen dostop nepooblaščenim osebam in zagotovljena požarna varnost.
-Zbiralnica mora biti označena z dobro vidnim napisom o namenu prostora, prepovedi vstopa nepooblaščenim ter
opozorilom na možnost ogrožanja zdravja ljudi, kadar ne obratuje mora biti zaklenjena in varovana. Tla, stene in
strop morajo biti iz materiala, ki se lahko mokro čisti in razkužuje. Urejeno mora imeti odvajanje odpadnih voda in
mehansko prezračevanje, tako da je preprečeno ogrožanje zdravja ljudi in okolja.
- Povzročitelj mora izdelati načrt gospodarjenja z odpadki, opisane vse vrste odpadkov in podatki o:
- načinu ločevanja posameznih vrst odpadkov,
- načinu označevanja posod in vreč ter o vrsti materiala, iz katerega so
- prevozu odpadkov
- zbiralnici ter o njenem vzdrževanju in čiščenju,
- začasnem skladiščenju odpadkov
- urnikih oddaje odpadkov
- notranjih navodilih o ravnanju z odpadki
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- usposabljanju zaposlenih v zvezi z ravnanjem z odpadki
- finančnem vrednotenju načrta
- časovnem načrtu izvajanja načrta
- Povzročitelj mora zagotoviti da se odpadki oddajo zbiralcu, ob vsaki oddaji izpolni evidenčni list.
1.9.9.

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
Ur. l. RS, št. 33/2017

346
Kje in kdaj mora biti zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov?
Izvajanje dejavnosti mora biti zagotovljeno za celotno območje občine.
Od vrat do vrat mora biti zagotovljeno pobiranje
- mešanih komunalnih odpadkov ,min. 60l
min. 1x mesečno
- bioloških odpadkov, min. 80l
min. 1x/teden (apr- sep); 1x/14 dni (okt-mar)
- odpadne embalaže, min. 120l
min. 1x mesečno
347
Kako morajo biti urejene in vzdrževane zbiralnice ločenih frakcij in zbiralnice nevarnih frakcij?
Zbiralnice ločenih frakcij,
1zbir./500 prebivalcev oz. 1zbir./400 preb v mestih, oz. 1zbir./300 preb. če ima zabojnik za embalažo
Zbiralnica mora imeti utrjeno ali tlakovano površini in:
praznjenje:
Zabojnik za odpadni papirja, kartona in embalažo iz papirja in kartona
min. 1x / 14 dni
Zabojnik za odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov
min. 1x / 14 dni
Zabojnik za odpadno embalažo iz stekla
min. 1x / mesec
Urejene in vzdrževane morajo biti tako da povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost način in brez dodatnega
ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za človekovo zdravje. Se z odpadki ne onesnažujeta zbiralnica in
njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in smradom.
Zbiralnice nevarnih frakcij
Nevarne frakcije se zbira v premičnih zbiralnicah, ki so opremljene z zabojniki, posodami ali vrečami za ločeno
zbiranje in so označene. Premične zbiralnice morajo biti urejene in vzdrževane tako, da je onemogočen dostop
nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov in se zaradi prepuščanja odpadkov ne onesnažujeta zbiralnica in
njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in smradom.
Odpadke mora prevzemati usposobljena oseba.
348

Kdaj je potrebno urediti zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in kakšne frakcije odpadkov se
zbirajo v zbirnih centrih?
Urediti ga je potrebno na območju vsake občine, ki ima več kot 3000 prebivalcev, razen če lahko izvirni povzročitelji
prepuščajo odpadke v zbirnem centru druge občine ter javno službo zbiranja v obeh občinah izvaja isti izvajalec in
se občini dogovorita o skupni uporabi centra ali je ta center skupna infrastruktura lokalnega pomena.
Urediti je treba en zbirni center za vsako naselje >20.,000 prebivalcev, za naselja, ki imajo več kot 100.000
prebivalcev pa en zbirni center/80.000prebivalcev.
V zbirnem centru se zbira:
1) nevarne komunalne odpadke iz priloge 2
2) nenevarne kom. odpadke iz priloge 2
3) OEEO v skladu s predpisom ki ureja ravnanje z OEEO
4) kosovne odpadke
5) izrabljene gume
1.9.10. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.9.11. Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo
povezanih raziskavah
Ur. l. RS, št. 89/2008
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349

Kaj mora zagotoviti povzročitelj amalgamskih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti?
zagotoviti mora, da se amalgamski odpadki:
- na mestu njihovega nastanka z uporabo filtrov ali ločevalnikov izločajo iz komunalne odpadne vode v skladu s
predpisom...
- začasno skladiščijo v posodah ali vrečah, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov in na katerih je
vidna oznaka o vrsti odpadka,
- pred oddajo zbiralcu začasno skladiščijo ločeno od drugih odpadkov,
- ne mešajo z drugimi odpadki,
- oddajajo zbiralcu v posodah ali vrečah, na katerih so zapisani podatki o mestu in času nastanka, številki
amalgamskih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov in količini amalgamskih odpadkov.
- da se amalgamski odpadki prenašajo in prevažajo v prostorih stavbe ali med stavbami na območju, kjer se
opravlja zdravstvena dejavnost, v posodah in vrečah, ki so namenjene shranjevanju amalgamskih odpadkov in na
katerih je vidna oznaka o vrsti odpadka s številko 18 01 10.
Če se na območju, opravljajo tudi druge zdravstvene dejavnosti in je treba amalgamske odpadke prevažati, se
mora prevoz izvajati na način iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti in z njo povezanih raziskavah.
- da se amalgamski odpadki shranjujejo ali začasno skladiščijo tako, da ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo zdravja
ljudi.
- Če se zobozdravstvene storitve opravljajo na območju, kjer se izvajajo tudi druge zdravstvene dejavnosti, se
morajo amalgamski odpadki shranjevati in začasno skladiščiti v zbiralnici odpadkov iz zdravstva v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih
raziskavah.
- da se oddajo zbiralcu.
- Povzročitelj mora določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu oddaja amalgamske odpadke zbiralcu in ki ob
oddaji vsake pošiljke amalgamskih odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki
1.9.12. Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
Ur. l. RS, št. 117/2005
1.9.13. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca
2007
Ur. l. RS, št. 29/2002
1.9.14. Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste
živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi
Ur . l. RS, št. 122/2007
1.9.15. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Ur. l. RS, št. 98/2015 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2017)
350
Predmet Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode?
v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav določa:
- merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,
- mejne vrednosti emisije snovi,
- ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
- monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode.
- posebne zahteve za delovanje MKČN do 50PE
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1.9.16. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Ur. l. RS, št. 34/2008 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2011)
1.9.17. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
Ur. l. RS, št. 34/2008
351
Kakšne so obveznosti investitorja gradbenih del v zvezi z gradbenimi odpadki?
- Investitor je v celoti odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki.
- Zagotoviti mora izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini izkopa in njegovi sestavi ali analizi zemeljskega
izkopa, to dokumentacijo mora hraniti še 3 leta po UD.
- Na gradbišču mora začasno skladiščiti gradbene odpadke po posameznih vrstah in ločeno od drugih odpadkov,
kadar jih ni mogoče skladiščiti na gradbišču, mora zagotoviti da se odlagajo v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz.
Pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta mora predhodno iz objekta odstraniti nevarne gradbene odpadke, če je to
tehnično izvedljivo.
- Gradbene odpadke lahko skladišči na gradbišču do konca gradbenih del, vendar ne več kot 1 leto.
- Investitor mora k dokumentaciji za pridobitev GD predložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, razen
kadar gre za fizično osebo, ali nezahteven/manj zahteven objekt, katerega prostornina zemeljskega izkopa < 1.000
m3, in ni onesnažen z nevarnimi snovmi.
- Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu grad. odpadkov ali izvajalcu obdelave teh
odpadkov. Naročilo za prevzem mora zagotoviti pred začetkom gradbenih del. Ob oddaji vsake pošiljke mora
izpolniti evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov.
Oddaje gradbenih odpadkov ni potrebno zagotoviti kadar količine ne presegajo teh določenih v prilogi (beton, opeka
< 50m3, izkop < 5000m3...).
- Investitor mora kot sestavni del PID priložiti poročilo o nastalih grad. odpadkih in ravnanju z njimi, kadar je dolžan
predhodno narediti načrt ravnanja z gradbenimi odpadki.
352
Kaj mora vsebovati načrt gospodarjena z gradbenimi odpadki in kdaj se ga izdela?
vsebovati mora podatke o:
- izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta,
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, zaradi izvajanja gradbenih del in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbišču,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.
Načrt gospodarjenja se izdela kadar ne gre za fizično osebo ali zahteven objekt,
razen kadar prostornina zemeljskega izkopa >1.000 m3, ali je izkop onesnažen z nevarnimi snovmi.
1.9.18. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
Ur. l. RS, št. 39/2010
353
Kakšne so prepovedi pri ravnanju s kuhinjskimi odpadki?
- Kuhinjske odpadke je prepovedano mešati z drugimi odpadki, če je zaradi mešanja onemogočena njihova
predelava v kompost ali pregnito blato.
- Prepovedano jih je rezati, drobiti ali mleti ter redčiti z namenom odplakovanja v javno
kanalizacijo/greznico/MKČN/neposredno v vode.
- Prepovedano jih je mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami
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354
Kakšne so obveznosti povzročitelja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva?
- Povzročitelj mora zagotoviti da se vsi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in po zaužitju hrane na kraju njihove
razdelitve ločeno zbirajo in pred oddajo shranjujejo v za to namenjene zabojnike.
- Te odpadke mora oddati zbiralcu in določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu odpadke odda zbiralcu.
- Voditi mora evidenco o nastajanju kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in na zahtevo inšpektorja omogočiti vpogled
v evidenco.
1.9.19. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.9.20. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
Ur. l. RS, št. 70/2008
355
Kakšne so prepovedi pri ravnanju z odpadnimi olji?
- Prepovedano jih je mešati z drugimi odpadki
- prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo/greznico/MKČN/neposredno v vode in spuščati v/na tla
- prepovedano jih je mešati z drugimi biološko razgradljivimi odpadki / zlivati na kompost
- prepovedano jih je v zbirnem centru mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami
356
Kakšne so obveznosti povzročitelja odpadnih jedilnih olj iz gostinstva?
Povzročitelj mora zagotoviti da se vsa odpadna olja zberejo ločeno od drugih odpadkov, pred se oddajo zbiralcu ter
da se začasno skladiščijo v za to primernih posodah ali zabojnikih
- Izdelati mora načrt gospodarjenja z odpadnimi jedilnimi olji
- Odpadna jedilna olja mora oddati zbiralcu in imenovati odgovorno osebo, ki to naredi v njegovem imenu
- ob vsaki oddaji mora izpolniti evidenčni list in voditi evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj, ki je lahko na voljo
inšpektorju
1.9.21. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest
Ur. l. RS, št. 34/2008
357
Kako ravnamo z odpadki, ki vsebujejo azbest?
- Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki in odpadki ki se jih oprijemajo azbestna vlakna morajo biti pred
odstranjevanjem obdelan s postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ali pakiran v vreče tako da se
prepreči sproščanj azbestnih vlaken v okolje.
- Za pakiranje se uporabi material iz umetne snovi ali enoslojne polietilenske folije debeline min. 0.6mm, pakiranje
mora biti nepropustno zaprto (lepljeni ali varjeni stiki). Pri trdno vezanih azbestnih odpadkih je dopustno ovijanje v
stretch folijo, ki mora biti skupne debelin min. 0.6mm.
- Pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta je treba pri uporabi cementa ali drugih hidravličnih veziv zagotoviti
tlačno trdnost azbestnih odpadkov min. 10N/mm2
358
Kakšni so pogoji za prevoz azbestnih odpadkov?
Prevoz na mesto odstranjevanja je dovoljen le če so odpadki predhodno obdelani tako da se prepreči emisija
azbestnih vlaken v okolje.
- Prevoz trdno vezanih azb. odpadkov je dovoljen če je ustrezno zapakiran in je v pokritih vozilih za prevoz tovora,
tako da se kar najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v okolje.
- Nakladanje in razkladanje mora biti izvedeno skrbno, tako da se azb. odpadki ne mečejo in stresajo.
- Če se azb. odpadki med prevozom razsujejo jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na mesto
odstranjevanja.
1.9.22. Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah
Ur. l. RS, št. 34/2008
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1.9.23. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami
Ur. l. RS, št. 63/2009
359
Kakšne je mesto oddaje ali prepuščanja izrabljenih gum?
- Prepovedano je puščanje na prevzemnih mestih za komunalne odpadke
- Povzročitelj, pri katerem nastajajo izrabljene gume > 10 ton/leto, mora urediti prevzemno mesto.
- Povzročitelj, pri katerem nastajajo izrabljene gume > 50kg/leto < 10 ton/leto, mora urediti začasno skladiščenje
teh gum in zagotoviti njihov prevzem s strani zbiralca najmanj enkrat letno.
- Povzročitelj pri katerem nastajajo izrabljene gume < 50kg/leto, lahko gume prepušča v zbirnem centru zbiralca.
- Povzročitelj, ki je fizična oseba, lahko izrabljene gume prepušča tudi v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov, ki ga upravlja izvajalec občinske javne službe.
1.9.24. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum
Ur. l. RS, št. 37/2011
Kakšni so pogoji za skladiščenje izrabljenih gum? (Začasno skladiščenje, zunanje skladišče, prehodno
skladišče, notranje skladišče, objekt notranjega skladišča, varstvo pred požarom).
Začasno skladiščenje
-Skupna kapaciteta max 10t
-površina koridorja in kupov gum ne sme biti asfaltirana ali zaraščena z vegetacijo višjo od 15cm
- Razdalja med izrabljenimi gumami in grelnimi telesi ter vent. cevmi min. 0,9m
- kup gum, ki ni v zabojniku s pokrovom in je težji od 3t mora biti od elektro omrežja oddaljen min. 15m
- Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti pojav večjega števila komarjev
Zunanje skladišče
- skupna površina max. 20.000 m2
- cele gume v kupih: max 460 m2/kup, hmax = 4,6m, širina koridorja min. 15m
- razrezane gume v kupih: max 460 m2/kup, hmax = 4,6m, širina koridorja min. 10m, katerikoli točka znotraj kupa od
roba koridorja max. 7,6 m
- na površini koridorja je prepovedano kakorkoli zasedati to površini (puščati opremo/ graditi..)
- zgrajeno mora biti tako da se prepreči izliv tekočin ki nastanejo pri gašenju v površinske/podzemne vode in
kanalizacijo
- Izrabljene gume morajo biti od električnega omrežja min 15m
-površina koridorja in kupov gum ne sme biti asfaltirana ali zaraščena z vegetacijo višjo od 15cm
- vegetacija v radiju 60m ne sme biti višja od 15cm ali pa mora biti ločena s ločilno steno z EI60m h= višina kupa
gum ali vegetacije + 1m (upošteva se višja omejitev)
- Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti pojav večjega števila komarjev
Prehodno skladišče
se polni in prazni skladno s utečenim tehnološkim procesom predelave izrabljenih gum
- dovoljena max 2 kupa, tloris posameznega max 300m2, hmax=9m
- koridor najmanj okrog ¼ kupa, širina min 10m
- prehodno skladišče mora varovati poklicna ali prostovoljna gasilska enota ali gasilske enote v gospodarski
družbi, odziv max 10min od trenutka alarma/poziva, oddaljenost max 5km
- na površini koridorja je prepovedano kakorkoli zasedati to površini (puščati opremo/ graditi..)
- če je objekt od kupa gum oddaljen manj kot 10m mora imeti min (R)EI 60
- zgrajeno mora biti tako da se prepreči izliv tekočin ki nastanejo pri gašenju v površinske/podzemne vode in
kanalizacijo
- Izrabljene gume ki niso v pokritem zabojniku morajo biti od električnega omrežja min 15m
- površina koridorja in kupov gum ne sme biti asfaltirana ali zaraščena z vegetacijo višjo od 15cm
Notranje skladišče
- vsaj en požarni sektor > 425 m3 mora izpolnjevati: tlorisna površina kupa max 500m2, najdaljša stranica max
30m, višina kupa omejena z min. 0,9m med najvišjo točko kupa in sprinklerjem, koridorji med kupi min 1,8m, med
kupom in steno min 0,6m
- za požarne sektorje < 425 m3 je lahko višina kupa max 3,7m, višina kupa omejena z min. 0,9m med najvišjo točko
kupa in sprinklerjem
360
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- v požarnih sektorjih med kupi gum in grelnimi enotami/vent. cevmi min. 0,9m
- zgrajeno mora biti tako da se prepreči izliv tekočin ki nastanejo pri gašenju v površinske/podzemne vode in
kanalizacijo
- če se skladiščijo tudi druge gorljive snovi morajo biti od gum odmaknjene min 2,4m
- če ni šprinklerjev, morajo biti namesto koridorjev požarno odporne stene (R)EI 120
- za tisti del skladišča, kjer so pokriti zabojniki ne velja zahteva za odmike od šprinklerjev in grelnih enot/vent. cevi.
Objekt notranjega skladišča
-Skladišče ki je visoko 4,6-6m morajo biti nosilni jekleni stebri min REI60 ali pa vsaj ena naprava za požarno vodno
hlajenje s polivanjem in škropljenjem usmerjeno v stranico stebra na višini 4,6m
-Skladišče, ki je višje od 6m, morajo imeti nosilni jekleni stebri REI120 ali dve napravi za požarno vodno hlajenje na
višini 4,6m in na vrhu stebra
- Prejšnji dve določbi ne veljata ;e se uporabljajo nepremična stojala, kjer so naprave za vodno hlajenje znotraj
stojal, naprave morajo biti min 0,1m nad višino posameznega nivoja in 0,6m nad naslednjim nivojem gum.
Horizontalna razdalja med dvema napravama je max 2,4m
- če so v skladišču tudi druge gorljive snovi mora biti požarno odporna stena REI 240 za kupe do 4,6m za višje kupe
pa REI 360
Varstvo pred požarom
Notranje skladišče mora imeti vsaj:
-sistem za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
- gasilne sisteme s tekočimi gasili, plini in praški
- naprave za požarno vodno hlajenje in polivanje ali škropljenje, ki morajo pokrivati tudi površino min. 4,6m okoli
kupov gum
- avtomatske sistem za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter ODT
- varnostno razsvetljavo v celotnem objektu in
- sistem krmiljenja avtomatske opreme, sistemov in elementov za požarno zaščito (požarna vrata, vrata na
izhodih..)
300m od skladišča ni dovoljena uporaba odprtega ognja
do 60m od skladišč gum, kjer ni vmesne pregrade je dovoljena uporaba varilne opreme samo ob prisotnosti
požarne straže
za gašenje v zunanjem/prehodnem/skladišču z zabojniki brez pokrova, kjer je celih gum
< 1000m3, mora biti 6-urna zaloga vode, s pretokom min. 2,7 m3/min
>1000m3, mora biti pretok min. 2,7 m3/min + 2,7 m3/min za vsakih nadaljnjih 1000m3,
>5000m3, mora biti pretok min. 13,5 m3/min
za gašenje v zunanjem/prehodnem/skladišču z zabojniki brez pokrova, kjer je zrezanih ali zmletih gum (velja tudi
za zunanja skladišča kjer so mešane cele in zrezane gume):
< 1000m3, mora biti 6-urna zaloga vode, s pretokom min. 2,7 m3/min
=1000-2000m3, mora biti pretok min 5,4 m3/min
>2000m3, mora biti pretok min. 8,1 m3/min
V notranjem skladišču mora biti najmanj 3-urna zaloga vode, s pretokom min. 2,7 m3/min ter nazivnem pretoku
vseh naprav za požarno vodno hlajenje s polivanjem in škropljenje
Če je na razdalja < 60m od kupa gum v zunanjem skladišču požarno zahtevna industrijska stavba ali skladišče,
mora biti med objektoma protipožarna pregrada
Za vsako skladišče je treba izdelati oceno požarne ogroženosti, nadaljnji ukrepi se izvajajo glede na določeno
stopnjo ogroženosti

1.9.25. Uredba o izrabljenih vozilih
Ur. l. RS, št. 32/2011 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2012)
361
Kakšne so splošne zahteve za zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil?
- Zbiranje in obdelava morata potekati tako ne predstavljata tveganja za vodo, zrak, tla rastline ali živali, sta brez
škodljivih vplivov zlasti hrupa in smradu in ne vplivata škodljivo na krajino ali območja varovana na podlagi ZVKD
ali ohranjanja narave.
- Zbiranje in obdelava morata potekati tako da je mogoče sestavne dele ponovno uporabiti ali jih predelati.
Reciklaža ima prednost. Osebje mora pred obdelavo izrabljenih vozil zmanjšati škodljive vplive na okolje zlasti z
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odstranitvijo sestavnih delov in materialov, ki vsebujejo nevarne snovi. Take materiale in sestavne dele morajo
ločiti da ne onesnažijo kasnejših drobljenih odpadkov izrabljenega vozila in zagotoviti ustreznost sestavnih delov
za ponovno uporabo in predelavo.
362
Kakšne so zahteve za zbiralno mesto in za obrat za razstavljanje izrabljenih vozil?
glej prilogo 2 uredbe

1.10.RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI (mapa 5)
1.10.A Zakon o kemikalijah (ZKem)
Ur. l. RS, št. 36/1999 in naslednji ZKem - neuradno prečiščeno besedilo 8 (feb. 2012)
Sprememba: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1): drugi stavek drugega odstavka 49.a člena
Zakona o kemikalijah preneha veljati.
1.10.B Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh
Ur. l. SRS, št. 18/1977 in naslednji Zakon - neuradno prečiščeno besedilo 4 (nov. 2012)
Opomba: Delno prenehal veljati
363
Kako morajo biti postavljeni in zgrajeni objekti, v katerih se proizvajajo ali hranijo eksplozivne snovi?
Objekti morajo biti zgrajeni iz negorljivih snovi in dovolj oddaljeni od komunikacij in drugih objektov, v katerih bi bili
lahko ogroženi ljudje, ali iz katerih bi se lahko razvil požar. Morajo biti tudi fizično ali tehnično varovani in
postavljeni tako, da je do njih mogoč dostop pri gašenju in reševanju ter opremljeni z napravami za signaliziranje in
gašenje požara.
1.10.C Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI)
Ur. l. RS, št. 35/2008 ZEPI - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2015)
1.10.1. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.10.2. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
Ur. l. RS, št. 3/2010 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (dec. 2015)
364
Kakšna so pravila ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji?
Ne sme se jih prepuščati kot mešani komunalni odpadek, ampak se jih:
- prepušča distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev,
- prepušča izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ali v premičnih zbiralnicah
- oddaja zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
1.10.3. Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
Ur. l. RS, št. 104/2009 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2010)
365
Kakšne so zahteve za skladišča nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah? (5.-7. člen)
upoštevati standarde:
- SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi
vgradnje prepeljani na območje skladišča;
- SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje;
- SIST EN 13121 za rezervoarje, ki so izdelani iz armiranega poliestra.
zagotoviti, da
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- je nepremična posoda nameščena in opremljena tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne
tekočine iz nepremične posode in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine.
1.10.4. Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi
kemikalijami
Ur. l. RS, št. 48/2012 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2016)
1.10.5. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.10.6. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti
Ur. l. RS, št. 41/2016
1.10.7. Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki
Ur. l. RS, št. 124/2008 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2013)
366
Kakšne so zahteve za gradnjo nevarnih objektov? (lokacija, razporeditev, konstrukcija, ...)
Glej določbe 7. -37. člena

1.10.8. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij
Ur. l. RS, št. 75/2009
367
Kakšne so tehnične zahteve za skladišča nevarnih kemikalij?
- skladišča morajo biti zgrajena ali opremljena tako, da lahko zadržijo razlite kemikalije do najmanj dvakratne
prostornine največje embalažne enote, v kateri se hranijo tekoče kemikalije,
- tla morajo biti nepropustna,
- skladišče mora biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na javno kanalizacijo,
- omare, police in druga oprema morajo biti iz materialov, ki so odporni na kemikalije, ki se tam skladiščijo.

1.11.SPOMENIŠKO VARSTVO in VARSTVO NARAVE (mapa 5)
368
Kakšni so postopki v zvezi s posegi v prostor v območjih varovanja kulturne dediščine?
Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS.
V primeru da gre za posege, za katere je predpisano pridobiti GD, se najprej pridobi projektne pogoje.
Na podlagi projektnih pogojev izdelano dokumentacijo se priloži vlogi za izdajo soglasja.
V soglasju ZVKDS določi način ravnanja v primeru najdbe dediščine med posegom, način izvedbe del in način
strokovnega nadzora nad njihovo izvedbo vključno z načinom potrjevanja posameznih faz.
Za posege za katere ni potrebno GD se izda samo soglasje ZVKDS
369
Varstvo naravnega okolja in načrtovanje gradenj - področja varovanja.
Varovanje naravnih vrednot, območja nature 2000, varovanje vodnih in priobalnih zemljišč ter vodovarstvenih
območij...
1.11.A Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Ur. l. RS, št. 16/2008 in naslednji ZVKD-1 – neuradno prečiščeno besedilo 5 (mar. 2018)
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370
Kdaj je potrebno kulturnovarstveno soglasje za posege
- za posege v spomenik ali njegovo vplivno območje (če to obveznost določa akt o njegovi razglasitvi)
- za posege v varstvena območja dediščine
- za posege v registrirano nepremično dediščino ali EUP (če to določa prostorski akt)
- za raziskavo dediščine, ki ni arheološka ostalina
Soglasja za posege ni potrebno dobiti za nujne posege na spomeniku ali dediščini, če so posegi neizogibno in
nemudoma potrebni za preprečitev uničenja/poškodbe spomenika ali odvrnitve nevarnosti za ljudi in premoženje.
O nujnem posegu se ZVKDS obvesti naknadno in pridobi soglasje.
1.11.B Zakon o vodah (ZV-1)
Ur. l. RS, št. 67/2002 in naslednji ZV-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2015)
1.11.C Zakon o ohranjanju narave (ZON)
Ur. l. RS, št. 96/2004 in naslednji ZON - neuradno prečiščeno besedilo 9 (maj 2018)
1.11.2. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.11.3. Pravilnik o metodologiji za ocenjevanje kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti
Ur. l. RS, št. 24/1992
1.11.4. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot
Ur. l. RS, št. 117/2002 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2005)
1.11.5. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst
Ur. l. RS, št. 98/2002 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2008)
1.11.6. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
Ur. l. RS, št. 52/2002 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2003)
371
Kako se določajo in katere so zvrsti naravnih vrednot? Kakšne so razvojne usmeritve?
Naravne vrednote se določajo na podlagi lastnosti naravnih vrednot, zlasti značilnosti, naravnih pojavov in
naravnih oblik. Naravne vrednote so:
1) Površinska geomorfološka n.v. (kraške površinske oblike, npr. vrtača, uvala/ledeniška reliefna oblika...)
2) Podzemeljska geomorfološka n.v. (podzemna jama)
3) Geološka n.v. (nahajališče minerala ali fosila, tektonska, mineraloška, petrološka...)
4) Hidrološka n.v. (reka, potok, jezero, morje, ledenik, izvir, slap..)
5) Botanična n.v. (rastišče ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst...)
6) Zoološka n.v. (habitat vrst živali ali tipsko nahajališče..)
7) Ekosistemska n.v. (ohranjen, redek, vrstno izjemno raznolik del habitatnega tipa, habitatni tip ali večji del
ekosistem.)
8)Drevesna n.v. (drevo ali skupina dreves)
9) Oblikovana n.v. (drevored, park, arboretum...)
10) Krajinska n.v. (gorski vrh, sleme, greben območje s posebno razporeditvijo raznolikih kraj. elementov...)
11) Mineral je kot element ali spojina del narave
12) Fosil je kot okamenel ostanek živali ali rastline ali njihove sledi del narave
372
Kdaj in kako se izvajajo posegi in dejavnosti na naravni vrednoti?
Kdaj: Izvajajo se če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Kako:
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1)-4) Na način da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti zaradi katerih je del narave
opredeljen za n.v.
5) in 6) tako da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali
7) tako da se ne spremenijo kvalitete ekosistema er naravni procesi v njem tako da bi porušile naravno ravnovesje
8) tako da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču.
9) tako da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del n.v.
10) tako da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti
krajinskih elementov in njihovih razporeditve v prostoru.
373
Kako se izvajajo posegi in dejavnosti na območju vpliva na naravno vrednoto?
Tako, da vpliv posega ali dejavnosti ne povzroči uničenja n.v, uničenja ali bistvene spremembe lastnosti zaradi
katerih je bil del narave opredeljen za n.v.
1.11.7. Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)
Ur. l. RS, št. 65/2003 in naslednji ZVG - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2017)
1.11.8. Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Ur. l. RS, št. 49/2004 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 8 (jul. 2018)
374
Določitev natura območij? Varstveni cilji? Pravila ravnanja?
Določitev Natura območij
Natura območje se na osnovi strokovnih meril določi za rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe.
Varstveni cilji
-Ohranitev ali doseganje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov
- Ohranjanje celovitosti Natura območij (ohranjanje njihovih ekoloških struktur, funkcij in varstvenega potenciala)
- ohranjanje povezanosti Natura območij
Pravila ravnanja
- Posege in dejavnosti se načrtuje tako da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov
ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst / ohranjanja ustrezne abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov,
njihove spec. strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo /ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rast. in živ.
vrst /ohranja povezanost habitatov populacij rast. in živ. vrst in omogoča ponovno povezanost če je le-ta prekinjena
- Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi da je neugoden vpliv čim manjši
- čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali
in rastlin
- se ne vnaša tujerodnih živali in rastlin ter GSO
- na podlagi varstvenih usmeritev se določijo podrobnejše in konkretnejše varstvene usmeritve, ki se obv.
upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravnih virov dobrin in urejanju voda.
375
Načrtovanje v natura območjih?
-Na Natura območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti planov, programov, prostorskih ali drugih aktov oz.
presojo sprejemljivosti posegov v naravo kot to določajo predpisi o ohranjanju narave
-presoja sprejemljivosti ni potrebna na delu poselitvenih območij s strnjeno pozidavo če se izvajajo na podlagi proj.
pogojev OPN ali OPPN, razen če gre za posege v naravo za kater je presoja vplivov na okolje obvezna
- presoja sprejemljivosti je obvezna za posege v naravo na delih habitatov ki so bistveni za ohranjanje živalskih
vrst, katerih preživetje je odvisno od možnosti življenja v neposredni povezavi med stavbami, drevesi, vrtovi.. Ta
naselja so v prilogi 3.
1.11.9. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda
Ur. l. RS, št. 63/2005 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2018)
1.11.10. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
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Ur. l. RS, št. 63/2005 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2018)
1.11.11. Uredba o stanju podzemnih voda
Ur. l. RS, št. 25/2009 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2016)
1.11.12. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda
Ur. l. RS, št. 91/2013
1.11.13. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
Ur. l. RS, št. 55/2011 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jan. 2013)
376

Katere so dejavnosti, toplogredni plini in naprave za katere je potrebno pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov?
- Izgorevanje goriv v napravah s skupno nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 MW
- Rafiniranje mineralnega olja
- Proizvodnja koksa
.
.
navedene so v prilogi 1.
1.11.14. Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meja vodnega zemljišča tekočih voda
Ur. l. RS, št. 129/2006
1.11.15. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
Ur. l. RS, št. 57/2015
1.11.16. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Ur. l. RS, št. 81/2007 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (maj 2013)
377
Kdaj je je potreben načrt razsvetljave in zakaj? Posebnosti?
Potreben je kadar vsota električne moči presega 10kW (oz. 1kW za kulturni spomenik, fasado ali objekt za
oglaševanje). Kadar presega 50kW (20kW) mora vsebovati tudi podatke o svetlobnem onesnaževanju. Načrt je
potreben z namenom zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja. Upravljalec je
dolžan načrt objaviti tako da je dostopen javnosti, ministrstvu in inšpektorju.
1.11.17. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev
in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
Ur. l. RS, št. 47/2012
378
Kakšni so klimatski standardi hranjenja v muzejih, vpisanih v razvid muzejev?
Svetloba
gradivo z nizko stopnjo občutljivosti (slike, freske..): prip. osvetljenost 200lx, dovoljena letna 84.000lx*h
gradivo s srednjo stopnjo občutljivosti (oblačila, grafike..): prip. osvetl. 50lx, dovoljena letna 42.000lx*h
gradivo s visoko stopnjo občutljivosti (svila, časopis...): prip. osvetl. 50lx, dovoljena letna 12.000lx*h
svetlobno neobčutljivo gradivo: ni omejitve
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Skupna UV-obsevanosti gradiva ne sme presegati:
gradivo z nižjo stopnjo občutljivosti: 0,4 mikro W/cm2
gradivo z višjo stopnjo občutljivosti: 0,1 mikro W/cm2
Relativna vlažnost
mešana zbirka: stalna vlažnost 55% (45-60%)
gradivo ki zahteva nizko vlažnost: 30%
Temperatura
v povezavi z vlažnostjo.
Pozimi: 19°C +/- 1°C (lahko pade tudi do 10°C, ne sme doseči rosišča)
poleti: 24°C +/- 1°C
Onesnaženost zraka in hrup in tresljaji
enako kot pri varovanju človekovega zdravja
1.11.18. Pravilnik o konservatorskem načrtu
Ur. l. RS, št. 66/2009
1.11.19. Pravilnik o registru kulturne dediščine
Ur. l. RS, št. 66/2009
1.11.20. Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah
Ur. l. RS, št. 102/2010
379
Kaj so zvrsti nepremične dediščine?
N01 Arheološka najdišča (kopenska, jamska in podvodna arheo. najdišča)
N02 Stavbe (profane in sakralne)
N03 Parki in vrtovi (tudi drevoredi, alpinetumi, gaji..)
N04 Stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom, kartuzijanski samostan z vrtom..)
N05 Spominski objekti ali kraji (Domovi pomembnih osebnosti, grobišča, kraji zgodovinskih dogodkov...)
N06 Drugi objekti in naprave (dvigalo, kamnolom, bazen, pot, vodnjak, opazovalnica, suhozid..)
N07 Naselja in njihovi deli (podeželska, trška in mestna naselja ter druga območja poselitve...)
N08 Kulturna krajina (kmetijske/poseljene/zgodovinske krajine)
N09 Ostalo (kar ni razvrščeno drugje)
1.11.21. Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
Ur. l. RS, št. 38/2017
380

Kaj določa odredba o določitvi območja in razvrstitvi aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost
zunanjega zraka?
Določa stopnjo onesnaženosti zraka in tudi razvrstitev območij in aglomeracij glede na raven onesnaževal v zraku
v primerjav s spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom.
1.11.22. Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
Ur. l. RS, št. 57/2011
381
Kaj določa Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov?
Določa način označevanja nepremičnih kulturnih spomenikov ter vsebino oznak na spomenikih
1.11.23. Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
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Ur. l. RS, št. 64/2004 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2016)
1.11.24. Pravilnik o arheoloških raziskavah
Ur. l. RS, št. 3/2013
1.11.25. Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
Ur. l. RS, št. 48/2018
1.11.26. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A)
Ur. l. RS, št. 52/2010 ZTNP-1A - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2017)
1.11.27. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
Ur. l. RS, št. 66/2017Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)
1.11.28. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
Ur. l. RS, št. 66/2017 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jan. 2018)
1.11.29. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Ur. l. RS, št. 76/2017
Opomba: Četrti odstavek 26. člena se začne uporabljati leto dni po uveljavitvi predpisa iz osmega odstavka
26. člena; 33., 64. in 70. člen se začnejo uporabljati 1. januarja 2020; 95., 96. in 97. do 100. člen se začnejo
uporabljati 1. junija 2018.
1.11.30. Uredba o sevalnih dejavnostih
Ur. l. RS, št. 19/2018
1.11.31. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
Ur. l. RS, št. 27/2018
1.11.32. Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih
Ur. l. RS, št. 47/2018
1.11.33. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
Ur. l. RS, št. 48/2018

1.12.KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (mapa 5)
1.12.A Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
Ur. l. RS št. 44/1997 in naslednji
ZSZ - neuradno prečiščeno besedilo 3 (dec. 2002)
Opomba: delno prenehal veljati (Glej 179. člen ZUreP-2)
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1.12.B Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 80/2010 in naslednji
ZUPUDPP – neuradno prečiščeno besedilo 1 (avg. 2012) Glej ZUreP-2
1.12.1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične
napetosti 1 kV do 400 kV
Ur. l. RS, št. 52/2014
1.12.2. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.12.3. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
Ur. l. RS, št. 80/2007
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)
1.12.4. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom do vključno 16 barov - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
Ur. l. RS, št. 26/2002 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2002)
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
382
Trasiranje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov?
- Treba jih je trasirati po zahtevah glede lokacije in odmikov.
- Kjer je možno naj se v urbanih naseljih vodijo v javnih zemljiščih (po pločnikih ali čim bližje robu cestišča).
- Če se vodijo po zem. v zasebni lasti mora biti sklenjen dogovor z lastnikom in upravljalcem ter vpisana služnost.
- Vsi jaški, kanali ali votli prostori, kjer so v objektu vodeni plinovodi morajo biti ustrezno prezračevani
383
Splošne zahteve in posebni varnostni ukrepi?
- Pri načrtovanju plinovodnega omrežja morajo biti razna tveganja zmanjšana na min. ((drugi vodi, premiki zemlje,
dreves...)
- Pri križanjih in vzporednem vodenju plinovoda z drugimi kom. vodi. je treba upoštevati veljavne predpise in
zahteve upravljalca.
- Plinovodi ne smejo biti nadzidani če potekajo skozi jaške in kanale morajo biti v zaščitni cevi.
- Osnovne zahteve glede križanja in varnostnih odmikov (17. člen):
< 5 bar:
kot križanja: 30-90°
višinski odmik pri križanju: min. 0,2m
vzdolžni odmik: min. 0,4m
globina glavnih plinovodov: min 0,6m
globina priključnih plinovodov: min 0,5m
polaganje v cestišču: min. 1,0m
5 – 16 bar:
kot križanja: 45-90°
višinski odmik pri križanju: min. 0,5m
vzdolžni odmik: min. 1,0m
globina glavnih plinovodov: min 0,8m
polaganje v cestišču: min. 1,2m
384
Posebne zahteve pri posameznih komunalnih vodih?
Z uporabo posebnih varnostnih ukrepov je možno zmanjšati predpisane odmike. Za posebne varnostne ukrepe
mora projektant pridobiti soglasje upravljalca.
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Posebni varnostni ukrepi:
- povečanje debeline stene plinovoda ali izbira ustreznega materiala plinovoda
- prekritje plinovoda z ustreznimi elementi;
- zgraditev pregradnih sten;
- vodenje plinovoda v zaščitnih ceveh ali kinetah;
- drugi ustrezni ukrepi
20. – 35. člen opisujeta posebne zahteve glede križanja plinovoda s posameznimi komunalnimi vodi (TK, plinovod,
elektrika, kanalizacija, toplovod, kabelska kan., kolektor, železnica, ceste, vodotoki...)
1.12.5. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16
barov ter o pogojih za posege v območju njihovih varovalnih pasov
Ur. l. RS, št. 12/2010 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2011)
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
385
Izvedbe plinovodov z delovnim tlakom več kot 16 barov? (4. člen)
1. Plinovod osnovne izvedbe (f0=0,6; izjemoma f0=0,72)
2. Plinovod s povečano varnostjo 1. stopnje (f0=0,5 ali f0=0,6)
3. Plinovod s povečano varnostjo 2. stopnje (f0=0,4 ali f0=0,5)
4. Plinovod s povečano varnostjo 3. stopnje (f0=0,3 ali f0=0,4)
386
Varnostni odmiki do objektov? (6. člen)
5m, oziroma skladno z razpredelnico v 6. členu.
387
Širina varnostnega pasu? (3. člen, 31. točka)
Je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
388
Določitev delovnega pasu? (13. člen)
Delovni pas je zemljiški pas vzdolž plinovoda, določi se s projektom, pred posegom v prostor.
389
Izjeme pri varnostnih odmikih? (16. člen)
Sistemski operater pred izdajo soglasja za umestitev objekta v prostor na območju varovalnega pasu preveri
načrtovani faktor in druge ukrepe na podlagi katerega je zgrajen plinovod, če niso ustrezni se izdela analiza
tveganja. Z analizo tveganja se lahko ugotovi, da je umestitev objekta v prostor na želeni razdalji dopustna ali pa da
je dopustna če se izvedejo posebni varnostni ukrepi.
390
-

Posebni varnostni ukrepi? (16. člen)
prekritje plinovoda z armiranimi betonskimi ali jeklenimi ploščami;
položitev opozorilnega traka nad plinovodom;
prekritje plinovoda z armiranim betonskim U‑profilom;
obbetoniranje plinovodne cevi;
zaščita plinovoda s kineto;
večja višina nadkritja plinovoda;
potek plinovoda v zaščitni cevi, mikrotunelu ali tunelu;
varnostni zid med plinovodom ali plinovodnim objektom in drugimi objekti;
uporaba zaščitne cevi za drugo infrastrukturo;
povečana gostota opozorilnih oznak.

391
Križanje z drugimi infrastrukturnimi objekti? (29.-34. člen)
Razdalje pri vzporednem vodenju:
AC in hitre ceste:
10m
glavne ceste I. in II. reda, reg. ceste I. II, in III. reda:
5m
lokalne ceste in javne poti:
3m
železniška proga:
10m
gradbeni objekti :
5m
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podzemne napeljave in melioracijski objekti:
urejeni vodotoki:
Vodni kanali v nasipu:

0,5m
5m
10m

Križanja plinovoda z drugimi infrastrukturnimi objekti morajo biti omejena na minimum, načini in metode izvedbe
križanj pa ustrezati SIST EN 1594
392
Višine prekritja plinovoda? (35. člen)
na območjih posameznih stavb in območjih poseljenosti 3:
min 1,0 m (0,8 kadar so tla skalnata)
na območjih posebnih objektov II. kat. in območjih poseljenosti 2: min 1,1 m
na območjih objektov I. kat. in območjih poseljenosti 1:
min 1,1 m (≤ DN500)
min 1,2 m (DN500 – DN900)
min 1,3 m (≥ DN900)
pri križanju z železniško progo:
min 2,0 m
pri križanju z avtocesto ali magistralnimi cestami:
min 1,5 m
1.12.6. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Ur. l. RS, št. 95/2007
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)
1.12.7.a Pravilnik o projektiranju cest - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 4. 2011
Ur. l. RS, št. 91/2005 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec.2010)
Opomba: Delno podaljšanje uporabe (glej 125. člen ZCes-1)
393

Kakšne so privzete projektne dimenzije merodajnih vozil za javne ceste? Kakšne so privzete projektne
kolesarske površine? Kakšne so privzete projektne dimenzije površine za pešce? (8. in 9. člen)
Dimenzije vozila [m]
dolžina

širina

višina

Zunanji obračalni krog (radij)
[m]

osebni avtomobil

4,70

1,75

1,50

5,80

Vozilo za odvoz smeti (dvoosno)

7,70

2,50

3,30 (kabina) ?

kolesar

2,00

0,75

2,25

pešec

/

0,75

2,25

+ otroški voziček

1,10

0,55

1,00

+ invalidski voziček

1,50

1,20

1,50

Merodajna vozila

1.12.8. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
Ur. l. RS, št. 77/2013
1.12.9. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (večina členov se preneha uporabljati)
Ur. l. RS, št. 35/2006 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2012)
1.12.10. Uredba o oskrbi s pitno vodo
Ur. l. RS, št. 88/2012
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394
Obveznost priključitve na javni vodovod?
Vsak stavba ali gradbeno inženirski objekt morata biti priključena na javno vodovodno omrežje v skladu s
predpisom občine / upravljalca. Izjemoma lastna oskrba s kapnico ali prek zasebnega vodovoda (velja za območja
poselitve z manj kot 50 prebivalci in 5 preb./h)
395
Priključek stavbe na javni vodovod?
Priključitev mora biti v skladu s predpisom občine/upravljalca,
vsak stavba posebej (razen kadar gre za zaključeno celoto – kmetija)
Priključitev mora biti prek obračunskega vodomera z merjenjem porabe pred odjemnim mestom
Načrtovanje in gradnjo priključka mora zagotoviti lastnik stavbe/GIO ki se priključuje
1.12.11. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij
Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
Ur. l. RS, št. 101/2010
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
1.12.12. Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI)
Ur. l. RS, št. 75/2017
1.12.13. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi
koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Ur. l. RS, št. 71/2008 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 5 (jun. 2018)
Opombe: Spremenjeni tretji odstavek ter nova četrti in peti odstavek 15. člena se začnejo uporabljati 1.
januarja 2019. Novi Priloga 1 in Priloga 2 se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/2, 805/1, 805/2, 805/3 in
805/5, vse k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2019, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/31, k. o.
Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2020, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o.
Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025, v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran,
začneta uporabljati 1. januarja 2028 (glej 7. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za
upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list
RS, št. 41/18)).
1.12.14. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih
priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih
Ur. l. RS, št. 19/2018

1.13.INSTALACIJE (mapa 6)
1.13.1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
Ur. l. RS, št. 24/2013 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (mar. 2018)
396
Kaj določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav?
določa za male in srednje kurilne naprave:
merila za razvrščanje kurilnih naprav;
gorivo, ki se sme uporabljati v kurilnih napravah;
vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih;
mejne vrednosti emisije snovi iz kurilnih naprav;
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ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak;
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak.

1.13.2. Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
Ur. l. RS, št. 100/2013
397
Kje se uporablja in kaj določa Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav?
Pravilnik določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav v stavbe ali njene
dele, s čimer se izpolnjujejo zahteve glede varnosti pred požarom, zdravstvene zaščite ljudi in zaščite okolice ter
varčevanja z energijo.
1.13.2. b Požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav
Smernica SZPV 407
1.13.3. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
Ur. l. RS, št. 109/2012 ZEKom-1 - neuradno prečiščeno besedilo 5 (jul. 2017)
1.13.4. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo
Ur. l. RS, št. 41/2018
UREDBA (EU) 2016/426 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2016 o napravah, v katerih
zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES >>
398
Kaj določa odredba o plinskih napravah? Kdaj je naprava normalno uporabljena?
Obveznosti gospodarskih subjektov (proizvajalcev, zastopnikov, uvoznikov in distributerjev) in skladnost naprav in
opreme.
Naprava je normalno uporabljena kadar:
- je pravilno nameščena in redno servisirana v skladu z navodili proizvajalca;
- se uporablja pri običajnem nihanju kakovosti plina in običajni fluktuaciji dovodnega tlaka
- se uporablja v skladu s predvidenim namenom
399
V katerih primerih ne uporabljamo Uredbe (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo?
Za naprave, načrtovane posebej za:
- uporabo v industrijskih postopkih, ki se izvajajo v industrijskih objektih
- uporabo na letalih in železnicah
- raziskovalne namene za začasno uporabo v laboratorijih
400
Za katere naprave velja Uredba (EU) o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo?
Za naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo, ki se uporabljajo za kuhanje, hlajenje, klimatizacijo, ogrevanje
prostorov, proizvodnjo tople vode, razsvetljavo ali pranje, ter tudi gorilnike na prisilni vlek in grelna telesa, ki bodo
opremljena s takimi gorilniki.
1.13.5. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
Ur. l. RS, št. 41/2009 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (nov. 2017)
Opomba: 15. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem
delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
401

Kaj predpisuje Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah v zvezi z
projektno dokumentacijo?
Predpisuje uporabo tehnične smernice TSG-N-002 ali zadnjega stanja gradbene tehnike (8. člen)
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1.13.5.a Tehnična smernica - nizkonapetostne električne inštalacije
TSG-N-002:2009
1.13.6. Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in izvajanje električnih postrojev v prostorih, kjer
se dela z eksplozivi - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 25. 6. 1991
Ur. l. SFRJ, št. 17/1974
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 124. člen GZ)
402
Kdo lahko projektira električne postroje v prostorih, v katerih se dela z eksplozivi? (8. člen)
Organizacije ali elektrotehnični strokovnjaki, ki so pooblaščeni za izvajanje takih del
1.13.7. Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele
Ur. l. RS, št. 28/2009 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (nov. 2017)
Opomba: 13. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem
delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
403
Katere stavbe morajo biti zaščitene pred delovanjem strele?
Vsi manj zahtevni in zahtevni objekti razen eno in dvostanovanjskih stavb
1.13.8. Tehnična smernica - zaščita pred delovanjem strele
TSG-N-003:2009
1.13.9. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb
Ur. l. RS, št. 42/2002 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (nov. 2017)
Opomba: 31. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem
delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
404
Za katere stavbe na velja pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb? (1. člen)
Ta pravilnik ne velja za nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe, ki spadajo v skupino industrijskih
objektov, ter stavbe, namenjene za uporabo manj kot štiri mesece v letu (npr. počitniške hiše in gorske koče).
405
Za katere stavbe velja pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb? (2.člen)
Ta pravilnik velja za novogradnje in spremembe namembnosti posameznih prostorov v že zgrajenih
stavbah. Velja tudi za rekonstrukcije že zgrajenih stavb, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo in
upoštevani pogoji varstva kulturne dediščine.
1.13.10. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
1.13.11. Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
Ur. l. RS, št. 26/2008
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
1.13.12. Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z
energijo - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
Ur. l. RS, št. 35/2008
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
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406
Elementi učinkovite rabe energije v stavbah?
Arhitekturna zasnova, toplotna zaščita, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava
407
Zaščita stavb pred pregrevanjem, rekuperacija energije, ukrepi za varčevanje?
Zaščita pred pregrevanjem:
- s pasivnimi gradbenimi elementi je treba zagotoviti da se prostori v stavbi zaradi sončnega obsevanja ne
pregrejejo bolj kot je določeno za T zraka v skladu s predpisom, ki ureja klimatizacijo stavb;
- če to ni možno zagotoviti se sme projektirati in izvesti sistem intenzivnega nočnega hlajenja oz. prezračevanja in
druge alternativne rešitve;
- če še to ni možno, potem je treba izvesti energijsko učinkovit hladilni sistem;
Rekuperacija energije:
vgrajeni mehanski in hibridni sistemi prezračevanja morajo zagotoviti učinkovito vračanje odpadne toplote zraka –
rekuperacija
ukrepi za varčevanje:
Varčne sijalke, rekuperatorji, sončni kolektorji za pripravo tople vode, dodatna izolacija…
1.14.A Energetski zakon (EZ-1)
Ur. l. RS, št. 17/2014 EZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (okt. 2015)
408

Kateri so alternativni sistemi po Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so:
- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
- soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije v različnih kombinacijah,
- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje,
- toplotne črpalke;
za stavbe z uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, če gre za graditev novih stavb ali rekonstrukcijo stavb, pri
kateri se zamenjuje sistem oskrbe z energijo.
1.14.1. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)
Ur. l. RS, št. 52/2010
409
Kdaj je dosežena energijska učinkovitost stavbe?
Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe, določen z izrazom
H'T (W/m2K) = HT/A, ne presega:

kjer z pomeni brez dimenzijsko razmerje med površino oken (gradbena odprtina) in površino toplotnega ovoja
stavbe. Za kriterije velja:
- če je f0 < 0,2, se upošteva, da je f0 = 0,2,
- če je f0 > 1,0, se upošteva, da je f0 = 1,0;
2. dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje QNH stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine Au
oziroma prostornine Ve stavbe, ne presega:
- za stanovanjske stavbe: QNH/Au ≤ 45 + 60 f0 - 4,4 TL (kWh/(m2a)),
- za nestanovanjske stavbe: QNH / Ve ≤ 0,32 (45 + 60 f0 - 4,4 TL) (kWh/(m3a)),
- za javne stavbe: QNH / Ve ≤ 0,29 (45 + 60 f0 - 4,4 TL) (kWh/(m3a));
3. dovoljen letni potreben hlad za hlajenje Q(NC) stavbe, preračunan na enoto hlajene površine stavbe A(u), ne
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presega: - za stanovanjske stavbe: QNC/Au ≤ 50 kWh/(m2a);
4. letna primarna energija za delovanje sistemov v stavbi Q(p), preračunana na enoto ogrevane površine stavbe
Au, ne presega: - za stanovanjske stavbe: Qp/Au = 200 +1,1 (60 f0 - 4,4 TL) kWh/(m2a);
5. ne sme biti presežena nobena od mejnih vrednosti, določenih v tabeli 1 točke 3.1.1 tehnične smernice.
1.14.2. Tehnična smernica - Učinkovita raba energije
TSG-1-004:2010
410
Kaj določa Tehnična smernica za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije?
– elemente arhitekturne zasnove, ki vplivajo na učinkovito rabo energije,
– dopustno toplotno prehodnost posameznih gradbenih elementov in sklopov,
– načine pasivnega zmanjševanja pregrevanja zaradi sončnega obsevanja,
– sestave takšnih gradbenih konstrukcij, da ne bo prišlo do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi
difuzijskega prehoda vodne pare,
– ravni in tehnične rešitve primerne zrakotesnosti stavbe,
– energijske lastnosti generatorjev toplote in generatorjev hladu,
– zahteve načrtovanja in izvedbe cevovodnega razvoda ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije stavbe,
– projektne temperature ogrevalnega sistema,
– načine uravnoteženja in regulacije sistema ogrevanja,
– energijske lastnosti klimatskih naprav in sistemov,
– načine regulacije sistema klimatizacije,
– ravni potrebnega vračanja toplote ali hladu odtočnega zraka,
– elemente zagotavljanja učinkovite priprave tople pitne vode,
– zahteve načrtovanja in izvedbe hranilnika in cevovodnega razvoda tople pitne vode,
– energijske lastnosti elementov razsvetljave,
– stavbe oziroma njihove dele, v katerih je treba razsvetljavo regulirati v odvisnosti od dnevne svetlobe in
prisotnosti uporabnikov
411
Zahteve TSG-1-004 v zvezi z arhitekturno zasnovo, izbiro materialov?
Arhitekturna zasnova:
1) orientacijo stavbe,
2) razmerje med ovojem stavbe in njeno prostornino,
3) sončnemu sevanju izpostavljena površina zunanjega ovoja stavbe (zbiralna površina), ki opravlja toplotno
energijsko funkcijo (zunanje stene in streha), mora biti osončena od povprečne višine 1 m nad terenom navzgor, v
času: (21. 12.) min 2 uri, (21. 03. in 23. 09.) min 4 ure, (21. 06.) min 6 ur
4) obliko in razmerje zasteklitve, ki mora zagotoviti zahtevano osvetljenost prostorov, obenem pa zagotoviti
čim večje dobitke toplotne energije pozimi ter zaščito pred čezmernim sončnim obsevanjem in segrevanjem poleti;
5) obstoječe in načrtovane sosednje stavbe tako, da se upošteva tudi načrtovani razvoj, kar se odrazi tudi na
zasnovi stavbe;
6) površine, primerne za namestitev sprejemnikov sončne energije, fotovoltaike idr. naprav, ki so obrnjene od
JZ do J do JV, naklon med 20° in 60°; Namestitev na poševno streho mora biti v istem naklonu; v primeru
večstanovanjskih stavb morajo biti nameščene na površinah, ki so del skupnih delov stavbe in morajo biti dostopni
za namene vzdrževanja; zagotoviti čim višjo raven vključitve sistemov za zajem sončnega obsevanja.
7) upoštevati klimatske razmere v vsem letu, spremembe čez dan in vse posebnosti, ki so značilne za lokacijo
gradnje;
8) Pri zasnovi stavbe ustrezno posveti različnim ciklom njene uporabe v različnih časovnih ciklih (na primer
štiriindvajseturni cikel, mesečni cikel, drugi vzorci uporabe v vsem letu);
Izbira materialov:
- Upoštevati je treba vpliv materialov na zahteve toplotne zaščite in ohranjanja energije, zahtev prezračevanja ter
na preprečevanje kondenzacije in škode zaradi kondenzacije znotraj ovoja.
- Izkoristiti je treba tehnike načrtovanja s katerimi je omogočena uporaba materialov ki najbolj učinkovito dosežejo
zahteve učinkovite rabe energije, hkrati pa morajo biti izpolnjene zahteve varstva pred požarom, dostopnosti in
varni uporabi in predpisov, ki ustrezajo zahtevam glede okoljskih vidikov.
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412
Zahteve TSG-1-004 v zvezi s toplotno zaščito?
- Toplotna prehodnost posameznih elementov je določena v tabeli 1 pod 3.1.1.;
- Linijski toplotni mostovi morajo biti < 0,2 W/(mK), pri čemer njihov vpliv upoštevamo pri toplotni prehodnosti
celotnega ovoja + 0,06 W/(m2K), če so večji je treba dokazati da ne bo kondenzacije
- Stavbno pohištvo: zasteklitev < 1,1 W/(m2K), okno < 1,3 W/(m2K), vrata < 1,6 W/(m2K), omarice za senčila < 0,6
W/(m2K)...
- Zmanjševanje pregrevanja, vse zastekljene površine, večje od 0,5 m2, razen tistih, ki so od SV-SZ ali so poleti
trajno zasenčene z naravno oziroma umetno oviro, morajo omogočati tako zaščito proti sončnemu obsevanju, pri
kateri je faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja stekla (gst) in senčila(gs) g < 0,50; g = gst∙gs
- Prehod vodne pare: vodna para, ki zaradi difuzije prodira v gradbeno konstrukcijo, ne sme kondenzirati, če pride
do kondenzacije pa se mora osušiti v 60 dneh. Na površinah GK ne sme priti do kondenzacije.
- Zrakotesnost, v stavbah je treba uporabljati okna in vrata z izjavo o skladnosti z ustrezno zrakotesnostjo,
Zrakotesnost stavbe brez mehanskega prezračevanja < 3 izmenjave zraka/h (50 Pa tlačne razlike),
stavba s sistemom mehanskega prezračevanja < 2 izmenjave zraka/h
413
Zahteve TSG-1-004 v zvezi z ogrevanjem, hlajenjem, prezračevanjem, pripravo tople vode, razsvetljavo?
Ogrevanje: plin- le kondenzacijski kotli, eno in dvostanovanjske – generator praviloma znotraj ovoja, razen v
primeru TČ, toplotne izgube razvodnega omrežja morajo biti manjše od 5%, specifična raba el. energije za
transport prenosnika toplote mora biti manjša od 15 Wel/kWtoplote* Večstanovanjske morajo imeti obtočne
črpalke z el. regulacijo na konstantni Dp. Treba je vgrajevati le energijsko učinkovite generatorje, prav tako pa je
potrebno zmanjšati izgube toplote na razvodih, ogrevala pa morajo imeti omogočeno regulacijo temperature.
Hlajenje: Prioritetno je potrebno izkoristiti ugodne potenciale nočnega prezračevanja za hlajenje. Preučiti je
potrebno možnost uporabe alternativnih sistemov, ki izkoriščajo fazni zamik, v kolikor ni možno preprečiti
prekomernega pregrevanja je dovoljeno vgraditi klimatske naprave, katerih specifična raba el. energije za
transport hladne vode mora biti manjša od 20Wel/kWhladu v primarnem in manjša od 30Wel/kWhladu v sekundarnem
krogu. dovoljena je le vgradnja generatorjev hladu z učinkovitostjo, ki je enaka ali večja od vrednosti, v tabeli 3.
Prezračevanje: Vse prezračevalne naprave morajo imeti vgrajene prenosnike toplote (rekuperatorje) za vračanje
toplote zavržnega zraka pri ogrevanju s temperaturnim izkoristkom 65%, pri nizkoenergijskih stavbah pa min. 75%
Priprava tople vode: Priprava tople vode naj se izvede centralno s hranilnikom toplote. Kjer je možno naj se
namesti sprejemnike sončne energije za pripravo tople vode. lokalna priprava z električnimi grelniki ni dovoljena
(razen izjem).
Razsvetljava: Povprečna moč vgrajenih svetilk na enoto uporabne površine (W/m2) za posamezne vrste stavb ne
sme presegati vrednosti, prikazanih v tabeli 4 (eno in dvostanovanjske stavbe < 8 W/m2)
1.14.3. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
Ur. l. RS, št. 92/2014
414
Energetska izkaznica
Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje
energetske učinkovitosti. Vrsti energetskih izkaznic sta:
računska energetska izkaznica, se izda za novozgrajene stavbe/dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in
stanovanja. Njena vsebina in oblika sta določeni v prilogi 1
merjena energetska izkaznica, ki se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe/dele stavb. Njena vsebina in
oblika sta določeni v prilogi 2
1.14.4. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih
izkaznic
Ur. l. RS, št. 30/2018
1.14.5. Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
Ur. l. RS, št. 68/2016
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1.14.5.a Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
Ur. l. RS, št. 77/2017
415
Kaj je potrebno predložiti ob prvem pregledu kurilne naprave?
- izjave o lastnostih,
- izjave o skladnostih,
- certifikate,
- navodila proizvajalcev,
- napisne tablice za male kurilne in dimovodne naprave,
- račune o nabavi in o izvedbi vgradnje ali namestitve naprav, s katerimi se dokazuje datum nabave oziroma
vgradnje ter naziv prodajalca ali izvajalca del,
- izjave o pravilni vgradnji ali namestitvi naprav, iz katerih tudi izhaja, da izvajalec del izpolnjuje zahteve glede
ustrezne usposobljenosti iz predpisov o obrtnih dejavnostih, in
- druge podatke, potrebne za izvedbo prvega pregleda.
1.14.6. Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - Datum prenehanja
veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014
Ur. l. RS, št. 89/2008 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jul. 2012)
Opomba: Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)
1.14.7. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli
Ur. l. RS, št. 82/2015 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2016)
1.14.8. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Ur. l. RS, št. 97/2015 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo (maj 2018)
1.14.9. Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
Ur. l. RS, št. 1/2016 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (jul. 2018)

1.15.GRADBENE KONSTRUKCIJE (mapa 6)
416
Razmejitev odgovornosti med arhitektom in projektantom konstrukcij pri načrtovanju stavb?
Projektant GK odgovoren za izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, arhitekt zasnuje
konstrukcijo?
1.15.1. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Ur. l. RS, št. 101/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)
417
Kako zagotovimo mehansko odpornost in stabilnost objektov? (4. člen)
Tako da upoštevamo vplive, ki jim bodo objekti verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ter preprečimo
povzročitev:
- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne
konstrukcije ali
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škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

418
Kako se izpolnjuje Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov? (5. člen)
Z izpolnjevanjem evrokodov ali drugih standardov, tehničnih smernic in drugih tehničnih dokumentov, če je z njimi
zagotovljena najmanj enakovredna raven izpolnjevanja zahtev iz pravilnika
1.15.2. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
Ur. l. RS, št. 8/2011

1.16.GRADBENO IZVAJANJE (mapa 6)
1.16.A UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih
pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS
UL EU L 88, 4.4.2011
UL EU L 103, 12.4.2013, str. 10 (305/2011) - popravek
UL L 157, 27.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 568/2014 z dne 18.2.2014 – sprememba
UL L 159, 28.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 574/2014 z dne 21.2.2014 - sprememba
Najnovejša prečiščena različica
419
Kaj je Harmonizirani evropski standard?
Harmonizirani evropski standardi – hEN, sprejemajo tehnični odbori CENa na podlagi mandata Komisije EU;
določene so bistvene lastnosti proizvoda. V dodatku vsakega harmoniziranega standarda so zapisne zakonodajne
zahteve za proizvode, ki jih standard pokriva, običajno so to: - bistvene značilnosti proizvodov za posamezne
namene uporabe
- sistem(i) ocenjevanja in preverjanja sprejemljivosti lastnosti
- izjava o lastnostih
- CE označevanje
420
Izjava o skladnosti?
Ko proizvajalec opravi postopek ugotavljanja skladnosti ter izdela tehnično dokumentacijo kot dokaz skladnosti,
sme in mora izdati t.i. "ES izjavo o skladnosti". Izjava mora vsebovati vse potrebne informacije o direktivah, o
proizvajalcu, o njegovem zastopniku, priglašenem organu (če je bil vključen v postopek), o proizvodu, o
harmoniziranih standardih in drugih normativnih dokumentih. Šele potem sme in mora proizvajalec označevati
izdelke z oznako CE. Ta oznaka na izdelku sporoča, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden v skladu z
vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo. Oznaka CE tudi sporoča, da je bil dejansko izveden postopek
ugotavljanja skladnosti po zahtevah vseh zadevnih direktiv EU. Oznaka CE je vidni dokaz, s katerim proizvajalec
jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov v EU.
1.16.B Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
Ur. l. RS, št. 82/2013
421
Kaj predstavlja Zakon o gradbenih proizvodih
Določa pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov, ki niso zajeti v harmonizirani tehnični specifikaciji iz Uredbe
(EU) št. 305/2011.
Če proizvajalec daje na trg gradbeni proizvod, ki ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji, mora njegove
lastnosti, povezane z bistvenimi značilnostmi, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte in v okviru
njegove predvidene uporabe, dokazati na podlagi naslednjih tehničnih specifikacij:
- veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, ali
- slovenskega tehničnega soglasja, ali
- drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije.

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 99 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

1.
SPLOŠNO
1.16. GRADBENO IZVAJANJE (mapa 6)

Proizvajalec mora izdati izjavo o lastnostih (gradbenega proizvoda) v slovenskem jeziku...
1.16.C Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)
Ur. l. RS, št. 17/2011
422

Katere so bistvene zahteve za gradbene objekte, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi zahtevanih
lastnosti gradbenih proizvodov? (5. člen)
Gradbeni proizvodi morajo biti taki, da bodo objekti, v katere bodo vgrajeni, izpolnjevali osnovne zahteve
za objekte.
Bistvene značilnosti gradbenih proizvodov so tiste, ki imajo vpliv na izpolnjevanje osnovnih zahtev za
objekte. Določene so v tehničnih specifikacijah.
1) Mehanska odpornost in stabilnost (obtežbe ne smejo povzročiti porušitve, poškodbe ali nedopustno
velikih deformacij objekta)
2) Varnost pri požaru (zagotovitev nosilnosti objekta za določen čas požara, omejitev nastanka in razvoja
požara ter širjenja ognja in dima, omogočena evakuacija, reševanje ter gašenje)
3) Higiena, zdravje in okolje (brez strupenih plinov, nevarnih delcev, žarčenja, onesnaženja ali
zastrupitve vode ter vlage v objektih)
4) Varnost pri uporabi (preprečena nevarnost zdrsa, padca, trčenja, opeklin, udarca električnega toka,
poškodb zaradi eksplozije)
5) Zaščita pred hrupom (zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo)
6) Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje optimizirano glede na potrebe
ljudi in varčevanje z energijo)
7) univerzalna graditev in uporaba objektov (ustreza standardom za dostopnost, invalide…)
8)Trajnostna raba naravnih virov (deklaracija ali klasifikacija lastnosti gradbenih proizvodov, ki vplivajo na
trajnostno rabo naravnih virov, EPD, življenjska doba, …)
423
Kaj je evropsko tehnično soglasje in kaj slovensko tehnično soglasje (vloga in pomen).
Evropsko tehnično soglasje – ETA, je individualna tehnična specifikacija, ki jo podeljujejo članice European
Organisation for Technical Assessment (EOTA), priglašene pri Komisiji EU.
Slovensko tehnično soglasje se izda za proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije.
Soglasje podeli organ za slovenska tehnična soglasja, določen za podeljevanje STS (npr. ZAG).
1.16.D Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji ZRud-1 - uradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)
Opomba:1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina
uporabe nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).
1.16.1. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
Ur. l. RS, št. 21/2011
1.16.2. Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu - Datum
prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017
Ur. l. SFRJ, št. 21/1990
1.16.3. Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta
in azbestnih izdelkov
Ur. l. RS, št. 88/2009
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1.16.4. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacija ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
Ur. l. RS, št. 60/2006
424

Ukrepi pri projektiranju rekonstrukcije ali odstranitve in pri projektiranju vzdrževalnih del pri objektih,
ki vsebujejo azbest?
Investitor mora zagotoviti, da izdelovalec PD izdela in sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja, v skladu s
predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred azbestom.
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo, odstranitev ali vzdrževalna dela mora vsebovati tudi dokumentacijo o:
- ukrepih za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje,
- meritvah koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja in
- ravnanju z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z azbestnimi odpadki.
425
Ukrepi pri gradnji oz. izvajanju del pri objektih, ki vsebujejo azbest?
Izvajalec mora dela, prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
Uredba določa pravila ravnanja in varnostne ukrepe na območju odstranjevanja:
- ureditev območja odstranjevanja azbesta
- ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbet,
1.16.5. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis
1.16.6. Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago
Ur. l. RS, št. 29/2004
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)
Opomba: 19. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem
delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
426
Kaj ureja Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago. Splošne zahteve? Viri navlaževanja?
Določa tehnične zahteve za stavbe, ki morajo biti izpolnjene glede zaščite pred vlago. Ureja zaščito stavb pred
vlago, ki je posledica:
- talne vode in vlage (talna vlaga)
- atmosferskih padavin (dež, sneg, toča, taljenje snega in ledu)
- voda iz napeljav stavbe.
ne ureja zaščite stavb pred vlago zaradi kondenzacije pri prehodu vodne pare in zaščite stavb pred poplavnimi
vodami.
427
Izvedba hidroizolacije zunanjih sten in tal v stiku s terenom?
Hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom je treba izvesti po standardih SIST DIN 181951 do 10.
Ovoj stavbe (npr. streha, zunanje stene, tla, stavbno pohištvo v ovoju) mora biti projektiran, izveden in vzdrževan
tako, da stavbo ščiti pred:
- prodorom vlage v notranjost stavbe ali
- navlaževanjem materialov ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih vlaga lahko poškodovala, povzročila razvoj plesni in
gliv ali poslabšala njihove lastnosti do te mere, da bi bila ogrožena zanesljivost stavbe.
Tla v stiku s terenom morajo biti grajena tako, da stavbo ščitijo pred prodorom talne vlage do zgornje površine
poda oziroma do katerega koli sloja, ki bi ga talna vlaga lahko poškodovala
Zunanje stene nad terenom in vsi njihovi deli morajo biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeni tako, da
stavbo ščitijo pred atmosferskimi padavinami in njihovimi posrednimi vplivi (npr. odboj od tal, zameti) ter
zagotavljajo odvajanje meteorne vode. Zunanje stene v stiku s terenom morajo biti grajene tako, da stavbo ščitijo
pred talno vlago. Zunanje in notranje stene morajo biti grajene tako, da preprečujejo kapilarni dvig talne vlage v
notranjost stavbe oziroma da ne prenašajo vlage do delov stavbe, ki bi jih vlaga lahko poškodovala.
428

Zahteve v zvezi s streho in s streho povezanimi elementi?
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Streha mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajena tako, da stavbo ščiti pred atmosferskimi
padavinami in njihovimi posrednimi vplivi (npr. zameti) ter zagotavljajo odvajanje meteorne vode.
Zaščito pred vlago je pri strehi treba zagotoviti z vodotesnimi kritinami ali kritinami, ki odvajajo vodo. Sestavni del
take zaščite so tudi vsi drugi sloji, ki sestavljajo streho, kleparski izdelki (npr. obrobe, priključki, dilatacije,
snegolovi) in sistem za odvajanje meteorne vode. Strešna kritina mora biti izbrana in izvedena tako, da bo odporna
proti lokalnim vremenskim vplivom.
Za vodotesno kritino se šteje material, ki je neprepusten za vodo in izveden brez stikov ali z vodotesnimi stiki.
Kritina, ki odvaja vodo, mora biti neprepustna za meteorno vodo ali odporna proti njej in mora biti praviloma
izvedena z nezatesnjenimi prekrivajočimi se stiki ali preklopi in z naklonom, ki preprečuje zamakanje. Kadar
sestava strehe vključuje tudi sloj toplotne izolacije, mora biti neposredno pod kritino, ki odvaja vodo,
vodoneprepusten sloj (sekundarna kritina), ki usmerja meteorno vodo, kadar le-ta prodre skozi kritino, proti
sistemu za odvajanje meteorne vode.
Pri vseh prebojih strehe mora biti zagotovljena popolna zaščita pred prodiranjem meteorne vode v ali med
posamezne elemente ali plasti strehe ali v stavbo.
Vsi zaključki, obrobe, zaščite in drugi elementi, morajo biti grajeni tako, da ne pride do zamakanja pod strešno
kritino ali v notranjost stavbe.
Streha mora biti grajena tako, da drsenje snega ali ledu ne more poškodovati strešne kritine ali drugih delov strehe
ter sistema za odvajanje meteorne vode.
430
Zahteve v zvezi s Fasado? Stavbnim pohištvom? Druge tehnične zahteve?
Fasada mora biti odporna proti lokalnim vremenskim vplivom.
Zaključni sloj (osnovni omet z dekorativnim zaključnim ometom) kontaktne fasade zunanje stene mora izpolnjevati
zahteve za relativno difuzijsko upornost vodni pari sd po SIST EN ISO 7783-2 ali po evropski smernici za tehnično
soglasje ETAG 004:
- kontaktni fasadni sistemi s toplotno-izolacijskim slojem na osnovi penjenih polimernih materialov: μ·d = sd < 2 m;
- kontaktni fasadni sistemi s toplotno-izolacijskim slojem na osnovi mineralne volne: μ·d = sd < 1 m.
Kapilarna vpojnost vode zaključnega sloja (osnovni omet z dekorativnim zaključnim ometom) kontaktne fasade
mora biti manjša od 0,5 kg/m2 (v 24 urah) po evropski smernici za tehnično soglasje ETAG 004 ali manjša od 0,1
kg/(m2 h0,5) po SIST EN 1062-3.
Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih
razmer grajeno tako, da stavbo ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027.
Notranje površine prostorov, ki so pri redni uporabi izpostavljene močenju z vodo, morajo biti iz materialov,
odpornih proti vodi.
S sistemom za odvajanje meteorne vode in z ureditvijo terena okoli stavbe je treba zagotoviti odvajanje meteorne
vode od stavbe. Sistem odvajanja meteorne vode mora biti ob upoštevanju standarda SIST EN 12056-3 tak, da se
atmosferske padavine, ki se pričakujejo glede na lokalne podnebne razmere, odvajajo, ne da bi voda prodrla iz
sistema za odvajanje v stavbo.
Preprečevanje zmrzovanja vode in kondenzacije: Deli sistema za odvajanje meteorne vode ter vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja, ki so v fasadi ali v zunanji steni, morajo biti grajeni tako, da v njih ne more priti do
zmrzovanja vode. Pri inštalacijah, je treba s tehničnim ukrepom preprečiti kondenzacijo zračne vlage na njihovi
zunanji površini.
Drenaža: Kadar to izhaja iz rezultatov geotehničnih preiskav, podnebnih značilnosti ali topografije konkretne
lokacije stavbe, je treba dodatno zaščito pred talno vlago zagotoviti z vertikalno in horizontalno drenažo oziroma
eno izmed njiju.
1.16.7. Pravilnik o gradbiščih
Ur. l. RS, št. 55/2008
Pravilnik - besedilo osnovnega zapisa z vključenim popravkom (jul. 2009)
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431
Gradbeni dnevnik (9., 10., 11. člen)
Gradbeni dnevnik je sestavni del dnevnika o izvajanju del, ki ima predpisano obliko in vsebino, ter je namenjen
vodenju evidence izvajanja del na gradbišču ter izvajanja sprotne kontrole gradnje.
Gradbeni dnevnik je treba voditi pri vseh gradnjah, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, razen pri gradnji v
lastni režiji in pri gradnji nezahtevnih objektov. Gradbeni dnevnik vodi delavec, ki ga določi izvajalec, vpise pa
potrjuje nadzornik. Gradbeni dnevnik sestavljajo uvodni listi in dnevna poročila. V dnevni list se vpisujejo podatki v
zvezi z izvajanjem del in vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju del, vanj pa se vpisujejo in vrisujejo tudi
spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki nastanejo oziroma so potrebne zaradi izvajanja del, ter besedilni
in grafični podatki, ki pojasnjujejo izvedbene detajle oziroma dejstva, navedena na prvi strani vsakega dnevnega
lista
432
Knjiga obračunskih izmer (10., 15. člen)
Dopolnjuje gradbeni dnevnik. Obvezna je kadar so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih
del. V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v posameznem obračunskem
obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo, z navedbo mer
(dimenzij) in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala
ter sprememb projektov za izvedbo določenih detajlov.
1.16.8. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Ur. l. RS, št. 83/2005 in 43/2011 – ZVZD-1
433
Pojem varnostnega načrta in njegov namen;
Varnostni načrt je potrebno izdelati, kadar je predvideno trajanje dela daljše od 30dni in hkrati dela več kot 20
delavcev ali je predvideni obseg dela večji od 500 človek/dni. Za izdelavo je zadolžen investitor ali nadzornik, ki
mora imenovati koordinatorja varnosti posebej za projektno fazo in za fazo izvedbe. Z varnostnim načrtom se
zagotavlja temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.
Varnostni načrt mora vsebovati:
1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev iz priloge IV.
2. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;
3. Seznam nevarnih snovi;
4. Navedbo posebno nevarnih del;
5. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine
potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo
nošenja čelade;
6. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno
prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;
7. Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;
8. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
9. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;
10. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);
11. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja
na gradbišču.

1.17.DVIGALA (mapa 6)
1.17.1. Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte)
Ur. l. SFRJ, št. 51/1970
Spremembe:
- Pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za navpičen prevoz oseb in tovora (Ur. l.
SFRJ, št. 16/86): Prenehajo veljati 1. do 196. člen, ter 213., 214. in 215. člen, razen 69. in 70. člena in
petega odstavka 82. člena ter 91. in 162. člen Pravilnika o tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte).
- Pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za navpični prevoz tovora s kabino, v
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katero ni mogoč dostop ljudi (Ur. l. SFRJ, št. 55/87): Prenehajo veljati 197. do 212. člen Pravilnika o
tehničnih ukrepih in pogojih za dvigala (lifte).
434
Kakšni so minimalni tehnični pogoji za osebna dvigala?
glej 26.-176. člen
1.17.2. Pravilnik o varnosti dvigal
Ur. l. RS, št. 25/2016
435
Definicija in vrste dvigal?
Dvigalo je dvižna naprava, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga, in je
nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico, ali dvižno napravo, ki se premika vzdolž
nespremenljive poti, tudi če se ne premika vzdolž togih vodil;
Dvigala za prevoz oseb, za prevoz oseb in blaga in dvigala za prevoz samo blaga (tovorna dvigala),
mala tovorna dvigala, kjer ni omogočen vstop v kabino obravnava pravilnik o varnosti strojev
436
Kdo izvede prevzemni pregled dvigala? Ugotavljanje skladnosti za dvigala?
Prevzemni pregled izvede pooblaščen organ, ki ima pooblastilo za izvajanje prevzemnih pregledov dvigal. Organ
mora biti akreditiran kot kontrolni organ po standardu SIST EN ISO/IEC 17020.
Strokovno osebje za izvajanje kontrolnih pregledov dvigal ima izobrazbo elektro ali strojniške smeri in najmanj 2
leti delovnih izkušenj v zadnjih 5 letih iz področja projektiranja ali konstruiranja dvigal, pregledovanja dvigal ali
montaže dvigal.
Dvigala skladna s harmoniziranimi standardi-domneva da so skladni z bistvenimi zahtevami iz priloge 1.
Sicer pa uporabi eden od naslednjih postopkov ugotavljanja skladnosti:
a) če je načrtovano in proizvedeno v skladu z vzorčnim dvigalom, na katerem je bil opravljen EU-pregled tipa iz B
poglavja Priloge 4 tega pravilnika:
- končni pregled za dvigalo iz Priloge 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigalo iz Priloge 10, ki je priloga in sestavni
del tega pravilnika ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigalo iz Priloge 12, ki je priloga in sestavni
del tega pravilnika;
b) če je načrtovano in proizvedeno na podlagi sistema kakovosti, odobrenega v skladu s Prilogo 11, ki je priloga in
sestavni del tega pravilnika:
- končni pregled za dvigalo iz Priloge 5 tega pravilnika;
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda za dvigalo iz Priloge 10 tega pravilnika ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje za dvigalo iz Priloge 12 tega pravilnika;
c) skladnost na podlagi preverjanja enote za dvigalo iz Priloge 8, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika;
č) skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti ter pregled načrtovanja za dvigalo iz Priloge 11 tega
pravilnika.
Monter pripravi tehnično dokumentacijo in izvede ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 17. člena tega
pravilnika ali ga da izvesti. Kadar je bilo z navedenim postopkom že dokazano, da dvigalo izpolnjuje veljavne
bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, monter pripravi izjavo EU o skladnosti, zagotovi, da je priložena
dvigalu, in namesti oznako CE.
437
Od česa so odvisne dimenzije dvigala oz. dvigalnega jaška npr. v bolnišnicah?
Velikost dvigala je odvisna od števila oseb oziroma velikosti tovora, ki mu bo namenjena. Dimenzije dvigalnega
jaška so definirane predvsem glede na način pogona, in zahtev glede varnosti pri pregledih (ustrezna globina
dvigalnega jaška, višina »glave« jaška itd..
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2.1. STANOVANJSKI OBJEKTI (mapa 7)
2.1.A

Stanovanjski zakon (SZ-1)
Ur. l. RS, št. 69/2003 in naslednji SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo 10 (jun. 2017)

438
Kaj so skupni deli in naprave stanovanjskega objekta? (3. in 5. člen)
Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, skupni gradbeni elementi in skupne inštalacije, naprave ter oprema.
Skupni prostori so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča,
delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni
rabi (dovozi, klančine in podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji
Skupni gradbeni elementi so: temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki,
prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije.
Skupne inštalacije, naprave in oprema so: notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je
za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in
druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in
vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi. Kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu
delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del, če se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske stavbe kot celote
(toplotna in hidro izolacija pohodne terase, zunanja stran balkona, ki predstavlja hkrati fasado hiše in podobno).
439
Kakšno soglasje je potrebno za posege v skupne dele in naprave stanovanjskega objekta? (15. člen)
Za posege v skupne dele je potrebno pridobiti soglasje polovice etažnih lastnikov
2.1.1.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Ur. l. RS, št. 1/2011

440
Dvigala v večstanovanjskih stavbah? (8. člen)
V stavbah s 5+ etažami mora biti vsaj eno dvigalo svetlih dimenzij kabine 110x210x220 cm (ŠxGxV),
v stavbah z 9+ etažami pa najmanj 2 dvigali, vhod v kabino min. 80cm.
441
Skupni prostori v večstanovanjskih stavbah? (4. in 5. člen)
Vhodni prostor min. 1,80 m širine, (z omogočenim nadzorom nad vstopanjem v stavbo, domofoni, nabiralniki)
Kolesarnica (za vsako ležišče 0,6 mesta za kolo)
Mesta za smetnjake, v ali ob stavbi, dostopna komunalni službi
Prostor za hrambo čistil (vodovodni priključek, umivalnik, omogočati mokro čiščenje)
442
Osvetljenost stanovanj? (14. člen)
Min. 20% neto tlorisne površine, pri čemer se upoštevajo obdelane zidarske površine nad 0,5m višine, največja
globina prostorov = 3x svetla višina, lahko tudi posredno osvetljevanje.
443
Prostori za osebno higieno v stanovanjih? (22., 23. člen)
3-4 ležišča min. WC, umivalnik, tuš/kad, WC je lahko v ločenem prostoru
5 in več ležišč 2x WC, umivalnik, tuš/kad, pri čemer mora biti en WC v ločenem prostoru
prostori morajo imeti potrebne inštalacije, omogočiti mokro čiščenje, vsaj en WC vhod iz hodnika, predsobe ali
podobno.
444
Oprema prostorov v stanovanju? (24. člen)
Določena je oprema za kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo, spalnico, delovni kot, garderobne omare..
Standardna oprema upoštevati ustrezne odmike, nevgradno opremo risati s 5cm odmikom.
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445
Parkirna mesta in gradnja stanovanj?(3., 9. člen)
Vsako stanovanje min. 1PM če PA ne določa več. PM=2,5x5m, zagotovljeno mora biti v stavbi, na stavbnem
zemljišču, če ne drugače pa na max. 200m oddaljenem zemljišču, kjer mora biti omogočena trajna uporaba.
2.1.2.

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
Ur. l. RS, št. 63/2006

2.1.3. Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni in delajo v Republiki
Sloveniji
Ur. l. RS, št. 71/2011
2.1.4.

Pravilnik za izdelavo in potrditev etažnega načrta
Ur. l. RS, št. 2/2000 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2003)

446
Kakšna je vsebina etažnega načrta? (2.-7. člen)
V etažnem načrtu se prikaže posamezen del stavbe z gradbeno ločenimi deli stavbe, ki ležijo v isti ali v različnih
etažah stavbe ter so med seboj fizično ločeni, kot npr. kleti, drvarnice, garaže. Etažni načrt vsebuje tudi:
- podatke o parceli in stavbišču
- Podatke o naslovu stavbe
- grafičen prikaz lege delov stavbe v celotni stavbi (prikaz stavbišča, vertikalni prerez stavbe, tloris etaž)
- označijo se vhodi v stavbo in vpišejo hišne številke
- načrt delov stavbe za vsako etažo posebej, prikaže se oblika in velikost prostorov in njihova namembnost
447
A4

Kakšna je oblika etažnega načrta? (9. člen)

2.1.5.

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj
Ur. l. RS, št. 20/2004 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2011)

448
Standardi vzdrževanja stanovanjskih stavb? (priloga 1)
Preglednica opredeljuje za posamezen element
(npr. Enojna okna, PVC, iz trdega lesa, navadno steklo)
- normalno dobo trajanja elementa v letih,
50
- teoretično menjavo v 60 letih,
0,2
- faktor malih popravil od nove vrednosti f v %
15
- elemente vzdrževanja, ki bremenijo najemnika
Redno čiščenje, menjava tesnil
neprofitnega stanovanja poleg najemnine in
obratovalnih stroškov
449
Standardi opremljanja in vzdrževanja zemljišča stavbe? (priloga 2)
Podobno kot priloga 1, so definirani zunanji elementi zemljišča (MKČN, greznice, ograje, cvetlični zaboji...)
2.1.6.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu
zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
Ur. l. RS, št. 110/2004 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2011)

450
Minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji? (2.-7. in 16.-20. člen)
Parkirna mesta: min. 0,8PM/stanovanje, od tega 20% za invalide, najmanj pa 1PM za invalide, neposredno ob
vhodu, če ni možno zagotoviti na parceli, pa na do 200m oddaljenih površinah, ki so trajno in stalno na razpolago;
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Dostop do stavbe: varen in neoviran dostop, utrjene in nedrseče površine, glej tudi 1.4. Invalidi;
Vhod v stavbo: min 0,9m, ob vratih hišni telefon, omarice in polica za odlaganje, Prostor min 1,9 x 1,5m (ŠxD);
Skupni prostori: v stavbah s 5+ stanovanji 1 skupen prostor neposredno ob vhodu (1m2/ležišče), neposredno
naravno osvetljen;
Dvigala: v stavbi z 2+ stanovanji min. 1x dvigalo 110/210/220 (Š/G/V), pred dvigalom manevrski prostor za voziček;
Varnost uporabe: ustrezen komunikacijske površine, hodniki min 130cm, na vsakih 10m- 160cm, glej tudi 1.4.
Invalidi;
Stopnice, klančine: širina stopnic/podestov min 120cm, na vsakih 12 stopnic=podest, v stanovanju ne sme biti
stopnic, nivojske razlike>2,5cm=klančina 1:15 (1:13 če je krajša od 6m, rekonstrukcije 1:12), držaj ob klančinah
70cm;
Vtičnice: na višini 50cm;
Vrata: pragovi max 2cm, brez predpražnikov ki lahko zdrsnejo...;
Kljuke in ročaji na vratih: na višini 90-110cm;
Oprijemala: brez ostrih robov in omogočati enostavno odpiranje
451
Minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja? (8.-20. člen)
Deli oskrbovanega stanovanja: lahko vse v enem prostoru, kopalnica mora biti ločeno, shramba (3(2) m2) v
stanovanju ali dostopna z istim dvigalom kot stanovanje;
Posebne naprave: osebni telefonski alarm v kopalnici in bivalnem prostoru;
Širina prostorov: min 220cm in max. ½ dolžine;
Odpiranje oken in vrat: vsaj eno okno se odpira do svetle širine, omogočeno invalidu, vrata v kopalnico se ne smejo
odpirati v kopalnico, možno mora biti odpiranje od zunaj, v kopalnici manevrski prostor za voziček (radij 150cm);
Prehodi: min 100cm po vgrajeni opremi, za vhodnimi vrati ter hodniki (>200cm) pa morajo biti široko min 120cm;
Ležišča: max. 2 ležišči/prostor;
Oprema prostorov: podobno kot stanovanja, delno prilagojena univerzalni graditvi..;
Odmiki opreme: kadar se odmiki seštevajo, faktor 0,75;
Stopnice, klančine: širina stopnic/podestov min 120cm, na vsakih 12 stopnic=podest, v stanovanju ne sme biti
stopnic, nivojske razlike>2,5cm=klančina 1:15 (1:13 če je krajša od 6m, rekonstrukcije 1:12), držaj ob klančinah
70cm;
Vtičnice: na višini 50cm;
Vrata: pragovi max 2cm, brez predpražnikov ki lahko zdrsnejo...;
Kljuke in ročaji na vratih: na višini 90-110cm;
Oprijemala: brez ostrih robov in omogočati enostavno odpiranje
452
Dodatni pogoji za obratovanje oskrbovanih stanovanj?
so črtani
2.1.7.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb
Ur. l. RS, št. 123/2004

453

Minimalne tehnične zahteve za bivalne enote, ki so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih
potreb socialno ogroženih oseb?
Bivalne enote se glede na namen in način uporabe delijo na:
- bivalne enote s sanitarijami in mini kuhinjo,
- bivalne enote s souporabo sanitarij ali s souporabo kuhinje,
- bivalne enote s souporabo sanitarij in s souporabo kuhinje.
Svetla višina min 2,2m, del bivalne enote namenjen bivanju mora biti naravno osvetljen, delna navezava na
pravilnik za stanovanja...
2.1.8.

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb
Ur. l. RS, št. 127/2004 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2005)
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Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli
Ur. l. RS, št. 82/2015 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2016)

3. DEJAVNOST IZOBRAŽEVANJA IN
OTROŠKEGA VARSTVA
3.1. VRTCI (mapa 7)
454
Temeljne zahteve pri načrtovanju vrtcev.
Zagotoviti varnost in primerno okolje, ki je spodbudno za razvoj različnih sposobnosti
3.1.A

Zakon o vrtcih (ZVrt)
Ur. l. RS, št. 12/1996 in naslednji ZVrt - neuradno prečiščeno besedilo 13 (okt. 2017)
Opomba: Drugi odstavek novega 28.b člena se začne uporabljati 1. januarja 2018, nova peta alineja prvega
odstavka 29. člena in novi drugi odstavek 41. člena pa 1. septembra 2018. Preimenovanje »pomočnika
vzgojitelja« v »vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja« v tretjem in petem odstavku 17. člena,
prvem in drugem odstavku 18. člena, tretji alineji prvega odstavka 34. člena, prvem in četrtem odstavku
40. člena, naslovu in tretjem odstavku 41. člena, tretji alineji prvega odstavka 53. člena ter v prvem in
drugem odstavku 58. člena se začne uporabljati 1. septembra 2018.

3.1.1.

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Ur. l. RS, št. 27/2014 Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2017)

455
Kateri predpis ureja normative za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje?
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
456

Kakšni so normativi in kakšne izjeme poznamo za oblikovanje vzgojnovarstvenih skupin predšolske
vzgoje? (25. člen)
Vrtec lahko oblikuje naslednje oddelke:
homogene (prvo ali drugo starostno obdobje v razponu 1 leto):
- v oddelek 1. starostnega obdobja: 9-12 otrok,
- v oddelek 2. starostnega obdobja (3–4 leta): 12-17 otrok,
- v ostale oddelke 2. starostnega obdobja: 17-22 otrok.
heterogene (prvo ali drugo starostno obdobje ):
- v oddelek 1. starostnega obdobja: 7-10 otrok,
- v oddelek 2. starostnega obdobja: 14-19 otrok.
kombinirane (prvo in drugo starostno obdobje ): 10-17 otrok
Občina ustanoviteljica vrtca lahko določi nižji normativ števila otrok v posameznih oddelkih, ali da se najvišje
število otrok v oddelku poveča za 2.
Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, določena v Pravilniku o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
3.1.2.

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Ur. l. RS, št. 11/1999

457

Kakšni so kriteriji za ustanovitev vrtca kot javnega zavoda? (3. člen)
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Če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj desetih oddelkov otrok.
Izjemoma z devetimi oddelki, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih letih kažejo, da bo
vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu manjkajo do izpolnitve normativa.
3.1.3.

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Ur. l. RS, št. 73/2000 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 7 (apr. 2017)

458

Kaj obsega zemljišče vrtca, kaj je potrebno upoštevati pri lokaciji zemljišča, kakšno naj bo igrišče?
(4.-11. člen)
Zemljišče vrtca je gradbena parcela za stavbo, parkirišče, dostope in dovoze na parkirišče, gospodarsko dvorišče
ter igrišče.
Zemljišče > 25m2/otroka (izjemoma manj, min. 15m2zagotovljena varnost na poti v vrtec in na celotnem zemljišču.
Parkirišče > 2PM/oddelek
Gospodarsko dvorišče > površine za dovoz in obračanje dostavnih vozil, PM za službena vozila, prostor za smeti...
Igrišče > min. 15m2/otroka (izjemoma manj če so v bližini ustrezne površine), min. 1,5 igralnega mesta/otroka,
sončna lega, brez strupenih grmov in rastlin, ograja min 1,2m
459
Stavba vrtca - zmogljivost (število oddelkov), etažnost, postavitev? (12.-13. člen)
Zmogljivost > 2-6 oddelkov (izjemoma več glej 470)
Etažnost > P(+1), v nadstropju so lahko samo otroci 2. star. skupine
Lega > bivalni prostori ne smejo biti orientirani v območju med 315º < Sever >45º
460
Prostor vrtca - zazidalna površina, prostori ki se predvidijo? (priloga)
Predvidijo se a) igralni prostori, b) ostali prostori in c) komunikacije. Za 6-oddelčni vrtec je minimalna neto
zazidalna površina 940m2
461
Sanitarije za otroke (1starostno obdobje, 2. starostno obdobje, otroci s posebnimi potrebami)? (35. člen)
Sanitarijah za otroke 1. starostnega obdobja (1), 2. starostnega obdobja (2) in otroke s posebnimi potrebami (PP):
- 2 umivalnik/oddelek; h= 50 (1), 55 (PP) in 60 (2) cm nad tlemi,
(1), (2), (PP)
- stenska ogledala nad umivalniki;
(1), (2), (PP)
- prostor za shranjevanje pribora za umivanje zob
(1), (2), (PP)
- kad z ročno prho in z nedrsečo podlago, h= 85 cm nad tlemi ali kabina s prho,
(1), (2), (PP)
- kabina s prho (1/vse oddelke),
(1), (2), (PP)
- umivalnik za vzgojiteljico,
(1), (2), (PP)
- 2 straniščni školjki/oddelek (prilagojene glede na 1, 2, PP)
(1), (2), (PP)
- pisoar za fantke s foto celico
(1), (2), (PP)
- izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijavi cevi,
(1), (2), (PP)
- polica za kahlice,
(1), (2), (PP)
- držalo za papirnate brisače,
(1), (2), (PP)
- milnik,
(1), (2), (PP)
- previjalna miza in odlagalne površine za hig. prip.,
če je v sanitarijah urejen prostor za nego otrok.
(1), (2), (PP)
462
Prostori za strokovne delavce? (40. člen)
- miza za skupne sestanke + toliko stolov kot je strok. sodelavcev;
- omara za strokovno knjižnico;
- klubska miza + min. 3 sedeži;
- prostor za indiv. pripravo na delo;
- pult za pripravo toplih in hladnih napitkov;
463
Tla:

Higienske in tehnične zahteve pri gradnji vrtca (tla, stene, okna, vrata)? (44.-48. člen)
- materiali=trdni, nedrseči, mogoče čistiti s tekočimi čistili;
- v igralnicah zaokrožnice po robovih,
- v mokrih prostorih (kuhinja, pralnica, kotlovnica), tla nedrseča, nagnjene proti talnim sifonom;
- na terasi blago nagnjena navzven
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stene: - v igralnicah in garderobah do h=1,20 m obložene s toplo in mehansko odporno oblogo;
- v sanitarijah trdna in vodo neprepustna obloga;
- Zasteklitve predelnih sten od tal do h=1,20 m niso dovoljene;
- V prostorih za otroke morajo vsi vogali do h=1,20 m zavarovani;
- Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. > trdna, obstojna, vodoodporna obloga;
- Stene v prostorih, za shranjevanje vozičkov s hrano > 20 cm široka odporna obloga, h=68-88 cm
- Stenske obloge morajo biti pralne.
- Stenska ogledala kaljena ali zavarovana s folijo.
- V športni igralnici/prostoru za razgibavanje > biti stene in vogali do h=120 cm zavarovani z oblogo
Okna: - Parapeti v pritličnih igralnicah = 60 cm, v nadstropju min. 90 cm;
- Spodnji rob okenskih kril, ki se odpirajo v prostor > min. 1,25 m nad tlemi;
- Vsaj 30% oken v vsaki igralnici > možnost pripiranja z nagibom (okrog spodnje osi);
- Okensko steklo do koder sežejo otroci, zavarovano, da se ne razbije;
- V športni igralnici morajo biti okna dodatno zavarovana pred različnimi udarci;
- Vse odprtine za naravno osvetlitev > vgrajena senčila/zatemnitev
- Če so prostori za otroke v nadstropju, morajo biti okna zavarovana pred padci otrok.
Vrata: - Vsa zunanja vhodna vrata morajo imeti nadstrešek, dostop ob vhodu iz nedrsečega materiala;
- Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu > avtomatsko zapiranje.
- Kljuke na vseh vhodnih vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani;
- Vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah;
- Vsa vratna krila v prostorih za otroke se morajo odpirati proti izhodu iz stavbe.
- Nihajna vrata niso dovoljena.
- Vsa vrata v stavbi so brez pragov.
- Vhodna vrata in vrata v prostorih za otroke do dveh let morajo biti široka 90 cm.
- Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v pralnico, kotlovnico ali kuhinjo, min. 120 cm (dvokrilna)
464

Higienske in tehnične zahteve pri gradnji vrtca (osvetlitev, ogrevanje, prezračevanje, zvočna, toplotna
zaščita)? (49.-53. člen)
osvetlitev:
- Vsi prostori, namenjeni otrokom in delu zaposlenih vrtca > neposredno naravno osvetljeni;
(20 odstotkov neto tlorisne površine prostora)
- Globina prostora < 2,5 x Hsv ali pa dvostranska osvetlitev;
- Umetna osvetlitev igralnic mora biti enakomerna in razpršena:
- v igralnicah – 300 Lx,
- v prostoru za nego – 500 Lx,
- na delovnih površinah – 350 Lx,
- v drugih prostorih po veljavnem standardu.
- preprečiti je treba bleščanje.
- Svetilke morajo biti zavarovane pred eksplozijo žarnice in pred udarci žog
Ogrevanje:
- Prostori za otroke morajo biti enakomerno ogrevani, in sicer:
- na 20 °C v prostorih za otroke,
- na 23 °C v prostorih za nego otrok do 3 let,
- na 18 °C do 19 °C v športni igralnici.
- V prostorih za otroke je treba radiatorje zavarovati
- Če vrtec nima lastne kotlovnice > za prehodni letni čas predvideti dodatno ogrevanje
- Lokalne peči na trdo gorivo in plinske lokalne peči niso dovoljene.
- Infra peči morajo biti pritrjene tako visoko, da jih otroci ne dosežejo (vsaj 1,80 m nad tlemi).
- Obvezni so termostatski radiatorski ventili.
prezračevanje:
- V prostorih za otroke > ustrezno prezračevanje, hitrost gibanja zraka ne sme presegati 0,2 m/s;
- V prostorih za otroke > relativna vlaga zraka 40 do 60 %;
- Garderobe in sanitarije za otroke je treba dodatno mehansko prezračevati;
- V kuhinji, sanitarijah in prostorih za nego, ki so dostopni neposredno iz igralnic, mora biti prezračevanje
urejeno na način, ki onemogoča širjenje vonjav v igralnico;
- V kuhinji, pralnici in prostorih za čistila v uporabi je treba predvideti mehansko prezračevanje;
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zvočna zaščita:
- Vrhnje talne, stenske in stropne obloge morajo biti iz materialov, ki dušijo hrup;
- Instalacije take, da se prepreči širjenje zvoka po prostorih, v katerih bivajo otroci.
toplotna zaščita:
- Največji dovoljeni koeficient toplotnega prehoda za neprosojne dele ovoja stavbe – k 0,35 W/m2 K.
465

Higienske in tehnične zahteve pri gradnji vrtca (instalacije, stopnice, dvigala, zaklonišče, prostor za
smetnjake)? (54.-56. člen)
Instalacije:
- vtičnice > zaščita + h=1,80 m;
- V vsaki igralnici vsaj dve vtičnici, na nasprotnih stenah;
- Tipkala > h=1,20-1,30 m;
- Zvonec ob gospodarskem vhodu;
- V sanitarijah in hodnikih luči na senzor;
- domofon;
- TK povezavo;
- Razporeditev telefonov glede na obseg dejavnosti;
- Do vseh umivalnikov, kadi, prh, izlivnih školjk in korit mora biti napeljana mrzla in topla voda;
- T vode za otroke max. 35 °C;
- Vsi umivalniki in prhe - varčne pipe, pisoarji senzorje, WC kotlički pa morajo biti varčni
- Izplakovalni mehanizmi v otroških straniščih morajo biti taki, da so dostopni otrokom brez pomoči osebja.
stopnice:
- stopnišče, ki ga uporabljajo tudi otroci; min. širina ram in podestov 120 cm + 0,5 cm/otroka, (do 2 m);
- (Š) : (V) -> 2V + Š = 61 cm, priporočena višina je 14 cm;
- Nastopne ploskve ne smejo drseti, omogočati čiščenje, robovi rahlo zaobljeni;
- Stopniščna ograja mora onemogočati plezanje in prehod predmetov fi 8 cm;
- oprijemalo h=100 cm in h=50-60 cm (otroci)
- Presledek med stopniščnimi ramami mora biti ograjen po celotni višini
dvigala:
- Dvigala za prevoz otrok, dostopna samo v spremstvu odraslih;
- Tovorna dvigala za prevoz hrane v oddelke otrok morajo biti ustrezno dimenzionirana;
- Tovorna dvigala morajo biti zavarovana, tako da otrok vanje ne more vstopiti;
- Notranjost kabine mora biti obdelana tako, da jo je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati;
- Dvigalo se mora odpirati v servisni hodnik in ne v prostore, v katerih se zadržujejo otroci
Zaklonišče je potrebno zgraditi, kadar gre za vzgojno-varstveno ustanovo za več kot 100 otrok
prostor za smetnjake: se uredi na gospodarskem dvorišču, tako da je dostopen vozilu za odvoz odpadkov
466
Ureditev prostorov vrtca v nenamenskih stavbah in stanovanjih - opis zahtev? (57.-60. člen)
- Če se prostori vrtca uredijo v stanovanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah
za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega družbenega pomena, z izdanim uporabnim dovoljenjem lahko
delujeta največ dva oddelka otrok.
- Vrtec iz mobilnih enot, se šteje za nenamensko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ 20 let.
- Če stavba, nima lastnega igrišča, mora imeti možnost uporabe ograjenega igrišča.
- Prostori za dejavnosti vrtca funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki.
- garderobe oprema razporejena tako, da je čisti del ločen od nečistega, 0,40 m²/ otroka
- Igralnica, ki jo uporablja en oddelek, je lahko razdeljena na največ tri med seboj povezane prostore. Igralna
površina enega izmed prostorov min. 1,5 m²/otroka. Če je prostor na podstrešju s strmo streho > Hsv=min. 180 cm
- Če so sanitarije skupne za dva oddelka > 4 straniščne kabine (izjemoma 3).Oprema mora biti prilagojena otrokom.
- Otroci prvega starostnega obdobja so lahko tudi v nadstropju, če so stopnice široke min. 100 cm in niso zavite
...
467

Ureditev prostorov vrtca v nenamenskih stavbah in stanovanjih - higienske in tehnične zahteve? (61.
člen)
- okenska in vratna stekla v prostorih, v katerih se zadržujejo otroci, morajo biti zavarovana pred razbitjem
- v prostorih za otroke morajo imeti okna možnost zasenčenja, najbolje z zunanje strani;
- če je igralnica v nadstropju, morajo biti okna zavarovana, tako da ni mogoče, da bi otroci padli skozi okno
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- nihajna vrata niso dovoljena;
- električne vtičnice, ki niso vsaj 1,50 m nad tlemi, morajo biti varnostne in opremljene s ščitniki;
- izplakovalni mehanizmi v straniščih za otroke morajo biti taki, da jih otroci dosežejo brez pomoči osebja;
- zagotovljen mora biti telefonski priključek.
- Prostori morajo biti visoki najmanj 2,40 m svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.
468
Ureditev prostorov za otroke v vzgojno-varstveni družini – opis zahtev? (62.-64. člen)
Upoštevati je potrebno določila tega pravilnika, kjer se da, sicer določila minimalnih tehničnih zahtev za
stanovanja. V bližini stavbe mora biti vrt/otroško igrišče/gozd ali park, vsi prostori namenjeni otrokom morajo biti
v istem nadstropju
- Predsoba nadomešča garderobo, z opremo razdeljena v čisti/nečisti del;
- Za igralnico je predviden en stanovanjski prostor, lahko tudi več med seboj povezanih prostorov, morajo biti
ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo za bivanje člani družine.
- Oprema v igralnici in garderobi, mora biti usklajena s standardi za opremo vrtcev.
- Kopalnica enega stanovanja zadošča za eno skupino otrok.
- Umivalnik in straniščna školjka se lahko prilagodita višini otrok s stabilnim podestom
- Sanitarije za otroke morajo biti ločene od sanitarij, ki jih uporabljajo člani družine.
- Zaželeno je, da ima stanovanje balkon, ložo ali teraso, ki je zavarovana z ograjo, visoko najmanj 120 cm
469

Vrtci - minimalna površina igrišča na otroka? Kdaj je lahko površina igrišča manjša od minimalne
predpisane? (8. člen)
15 m², manjše površine le kadar je v neposredni bližini možno zagotoviti ustrezne zelene površine in do njih vodi
varna pot. Presojo glede varnih peš poti poda svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini
470

Vrtci - Koliko otrok je osnova za izračun min. potrebnih površin stavbe in min. potrebnih površin igrišča
(12. člen)
22/oddelek x število oddelkov
471
Kdaj ima lahko stavba vrtca več kot 6 oddelkov - pogoji? (12. člen)
Samo, če je možno zagotoviti na otroka minimalno 15 m² za igrišče vrtca, (pri čemer se upošteva 22 otrok/oddelek)
Stavba vrtca mora biti oblikovana tako, da zagotavlja, da na igrišču in stavbi vrtca (v skupnih prostorih za otroke, v
spremljajočih prostorih in komunikacijskih poteh) ne bo prihajalo do večjega hkratnega števila otrok, kot bi to bilo v
vrtcu s šestimi oddelki.
3.1.4.

Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Ur. l. RS, št. 64/1996 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2008)

472
Kaj so vzgojno-varstvene družine? (2. člen)
So oblike izvajanja programov za predšolske otroke, ki se izvajajo na domu vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali
zasebnega vzgojitelja
473
Kakšni so pogoji za delo vzgojno-varstvenih družin? (3. člen)
1. da razpolaga s prostori, ki ustrezajo normativom in standardom, predpisanim za prostore, ki se uporabljajo za
vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni družini;
2. v primeru, ko nosilec izvajanja ni lastnik oziroma edini lastnik stanovanja > pisno soglasje (so)lastnikov;
3. v primeru, ko se prostori, ki se bodo uporabljali, nahajajo v večstanovanjski hiši > pisno soglasje vseh
(so)lastnikov, da se lahko skupni prostori ter skupni deli in naprave večstanovanjske hiše uporabljajo za ta namen;
4. pisno soglasje vseh polnoletnih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, da se strinjajo z
opravljanjem vzgoje in varstva otrok na domu
3.1.5.

Uredba o varnosti igrač
Ur. l. RS, št. 34/2011 in naslednji Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 4 (maj. 2018)
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3.2. OSNOVNE ŠOLE (mapa 7)
3.2.A

Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Ur. l. RS, št. 12/1996 in naslednji ZOsn - neuradno prečiščeno besedilo 14 (jul. 2016)

3.2.1.

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji
Ministrstvo za šolstvo in šport – maj 2007

474
Kaj obsega šolsko zemljišče?
- Zemljišče pod stavbo (narekuje bruto zazidana površina pritličja)
- Gospodarsko dvorišče (za dovoz živil in kuriva, odvoz odpadkov... 0,5-0,7m2/učenca)
- Šolsko dvorišče (zali brez igrišča)(namenjeno aktivnemu oddihu in rekreaciji učencev 5,0-7,0m2/učenca za šole
brez športnega igrišča, pri šolah s športnim igriščem pa min. 3,0m2/učenca)
- Šolski vrt za praktični pouk (predvideti je treba min. 10,0m2/učilnico)
- Dostopne in zelene površine (1PM +3-9PM/oddelek, dostopi diferencirani po namenu, brez arhitektonskih ovir,
klančine max 8%, Zelene- parkovne površine zasajene tako da ne ovirajo osvetljenosti učnih prostorov.)
- Športna igrišča (7,0-10,0m2/učenca)
475
Šolska stavba - prostorska zasnova, orientacija?
Šolski kompleks mora biti zasnovan tako da omogoča kasnejše razširitve in dozidave (etapnost). Zgradba mora
omogočati kasnejše enostavno prilagajanje novim potrebam (skeletni ali dvoranski konstrukcijski sistem).
Prostorska ureditev naj omogoča oblikovanje različno velikih skupin (velika skupina 84-140 učencev, osnovna
skupina 21-28 učencev, manjša skupina 10-20 učencev, mala skupina 5-9 učencev, individualno delo 1-4 učencev).
Oblikovanje manjših skupin se lahko zagotavlja tudi z razmestitvijo ustreznega pohištva.
Prostorski zasnova šolske stavbe naj v vsebuje:
1. prostore za vzgojnoizobraževalno delo prvega triletja (nižji razredi)
2. prostore za vzgojnoizobraževalno delo drugega triletja, ki se že delno navezujejo na
3. prostore za vzgojnoizobraževalno delo tretjega triletja
4. skupne šolske prostore (knjižnica z multimedijsko učilnico, večnamenski prostor, kuhinja)
5. upravne prostore
6. pomožne prostore
7. športne prostore
Orientacija za matične učilnice je najugodnejša južna ali jugovzhodna (do 10 stopinj), za predmetne učilnice
ustrezna tudi orientacija na sever, predvsem za likovno vzgojo. Za vse druge prostore v šoli je važna predvsem
celodnevna pravilna osvetljenost.
476
Funkcionalne skupine prostorov v šoli?
A prostori za pouk
a - prostori za pouk prvega triletja
b – prostori za pouk drugega triletja
c – prostori za pouk tretjega triletja
d – knjižnica z multimedijsko učilnico
B ostali prostori
a) večnamenski prostor s klubskimi prostori za učence
b) upravne prostore
- klubski prostor za učitelje
- pisarne za upravo/administracijo
- prostori za strokovne službe
- prostori za zdravstveno varstvo
c) gospodarske prostore
- šolska kuhinja
- prostori za osebje
- ekonomat
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- priročna delavnica
- shramba inventarja, arhiva in čistil
- prostori za energetske naprave.
d) garderobe
- za prvo triletje
- za drugo in tretje triletje
e) sanitarije
C komunikacije
- Vhodi v šolo
- vhodna avla
- vhodna vrata
- stopnišča
477
Prostori za pouk 1
Prostori za pouk prvega triletja obsegajo:
- Matična učilnica 60 m2
- skupni prostor dodatnih 20 m2 (terasa/igralnica)
- kabinet za individualno delo in shrambo učil – 20 m2
478
Kaj obsegajo upravni prostori v šolah?
- klubski prostor za učitelje, min. 36 m2
- pisarne za upravo in administracijo, velikost glede na število osebja
- prostori za strokovne službe, samo v večjih šolah
- prostori za zdravstveno varstvo, niso obvezni, min. 16 m2, če so namenjeni tudi drugim, potem ločen vhod + WC
479
Gospodarski prostori v šolah?
- šolska kuhinja, je lahko lastna- samostojno pripravlja obroke, centralna-samostojno, tudi za odvoz v dislocirane
enote ali razdeljevalna-pripeljane obroke samo razdeljuje.
- prostori za osebje
- ekonomat
- priročna delavnica
- shramba inventarja, arhiva in čistil
- prostori za energetske naprave.
480
Garderobe v šolah?
- za prvo triletje se uredijo centralne garderobe, 20cm/učenca
- za drugo in tretje triletje, garderobne omarice, 0,32 m2/učenca
481
Sanitarije v šolah?
max. 40m oddaljenost
1WC + 2 pisoarja / 50 dečkov
1WC / 25 deklic
sanitarije, 1 umivalnik/3 WC oz. 6 pisoarjev
482
Komunikacije v šolah?
- Hodniki med učilnicami min širine 2,4m (svetle)
- Vhodi v šolo morajo biti jasno opredeljeni, ne neposredno vezani na prometno ulico, brez arhitektonskih ovir,
klančine max 8%, Vetrolov min 2x2,2m, dostop mimo centralnih garderob
- vhodna avla, med vhodnim delom, centralno garderobo in splošnimi komunikacijami lahko se jo združi z
večnamenskim prostorom
- vhodna vrata, min. 0,9m (enokrilna), 1,30m (dvokrilna), glede na št. učencev > 0,5cm/učenca. Vhodna vrata v
učilnice naj bodo v poglobljenih nišah, minimalne širine niše 180cm z odpiranjem na hodnik
- stopnišča lahko dostopna iz glavnih komunikacij, razdalja od stopnišča do vhoda < 30m, min. širina =120cm (100
učencev) + 0,5cm/učenca, ograja 120cm z vertikalnimi prečkami
483

Matična učilnica za razrede 1 - 5?
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60 m2 neto zazidanih površin, po možnosti v pritličju, omogočenih mora biti 28 delovnih mest za učence, v različnih
možnih postavitvah
484
Predmetna učilnica?
60 m2 neto zazidanih površin, omogočenih mora biti 28 delovnih mest za učence, v različnih možnih postavitvah.
Namenjena je pouku od 6.-9. razreda pri predmetih slovenščina, tuji jezik, matematika, geografija, zgodovina, etika
in družba ter gospodinjstvo (v navezavi na neposredno priključen kabinet za praktični del pouka)
485
Predmetna učilnica in kabinet za naravoslovje
80 m2 + 24m2 za kabinet, omogočenih mora biti 28 delovnih mest za učence, v učilnici in kabinetih morajo biti
omogočeni pogoji za varnost pri delu
486
Predmetna učilnica likovne vzgoje in pouka tehnike in tehnologije?
Učilnica za likovno vzgojo
80m2
Tehnična učilnica obsega univerzalno delavnico: 60m2 (20 učencev)
kabinet za tehnično in likovno vzgojo:
24 m2
prostor za toplotno obdelavo:
12m2
strojni del:
21m2 (6 delovnih mest x 3,5 m2)
fototemnica:
6m2
pri 9 oddelčni šoli sta likovna in tehnična učilnica združeni v eni, skupni prostori so v obeh primerih enaki, pri
večjih šolah naj bosta ločeni, po možnosti v pritličju in orientirani na sever.
487
Knjižnica in multimedijska učilnica?
Knjižnica obsega:
prostor za izposojo in razstave:
prostor za iskanje online informacija – PC:
prostor za postavitev knjižnega gradiva:
prostor za čitalniška mesta:
prostor za strokovno delo knjižničarja:
Multimedijska učilnica:
kabinet za multimedijsko učilnico:

24 m2
2-3 delovna mesta
5,5 m2/1000knjig > 10knjig/učenca in 40 knjig/učitelja
2,14 m2/delovni prostor, za 5% učencev, 60 m2 (za manjše OŠ)
24 m2 (pri manjših OŠ v sklopu izposoje)
80 m2 (28 del. mest, min. 14 za delo s PC)
24m2 (prostor za AV in računalniško opremo

488
Prostori za športno vzgojo?
A PROSTORI ZA IZVAJANJE POUKA
1. vadbeni prostor - VP
2. shramba orodja
3. sodniška niša
4. studio
5. pedagoški kabinet
6. garderoba za učitelje razrednega pouka
B SPREMLJAJOČI PROSTORI
1. sanitarni blok - slačilnice, umivalnice, WC
2. prostor za čistila
C KOMUNIKACIJE
1. hodniki, avle, predprostori - do 12% vseh neto površin A+B
2. prostor naprav za gledalce
3.2.2.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Ur. l. RS, št. 57/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (sep. 2017)

489
Kaj obsegajo normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole in kakšni so?
- učno obveznost: strokovnih delavcev, ravnateljev in pomočnikov ravnateljev,
- merila za oblikovanje: svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe ter
oddelkov in učnih skupin
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3.3. SREDNJE ŠOLE (mapa 7)

3.2.3.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

3.2.4.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami
Ur. l. RS, št. 59/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (sep. 2017)

3.2.5.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
Ur. l. RS, št. 75/2005 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 7 (sep. 2017)

3.3. SREDNJE ŠOLE (mapa 7)
3.3.1.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na
področju srednjega šolstva
Ur. l. RS, št. 62/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2017)
Opombe:
16. člen se uporablja do 1. septembra 2018.

3.3.2.

Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
Ur. l. RS, št. 85/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (sep. 2017)

3.3.3.

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
Ur. l. RS, št. 85/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (sep. 2017)

3.3.4.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
Ur. l. RS, št. 76/2008 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (sep. 2017)

3.3.5.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in
študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
Ur. l. RS, št. 103/2005

3.3.6.

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
Ur. l. RS, št. 16/1998 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2005)
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3.4. VISOKE ŠOLE (mapa 7)
3.4.1.

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Ur. l. RS, št. 35/2017

3.5. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (mapa 7)
3.5.1.

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1)
Ur. l. RS, št. 6/2018

3.5.2.

Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in minimalnih standardih prostorov in opreme v
izobraževanju odraslih - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 2. 2018
Ur. l. RS, št. 82/1998
Opombe:
Podaljšanje uporabe (glej 80. člen ZIO-1)

490
Minimalni standardi prostorov in opreme v izobraževanju odraslih? (5. člen)
- najmanj tri učilnice,
- en prostor za pripravo učiteljev,
- prostore za delo vodje izobraževalnega področja oziroma organizatorja izobraževanja,
- prostore za vodstvo organizacije in administracijo ter za računovodstvo, če računovodske posle opravlja sama,
- ločene sanitarije za udeležence in za strokovne delavce ter
- druge prostore in opremo, predpisano za izvedbo posameznega javnega izobraževalnega programa.
Vsi prostori morajo imeti ustrezno osvetlitev in biti tako veliki, da ima udeleženec izobraževanja ali strokovni
delavec na razpolago vsaj 2,5 m2 površine.
3.5.3.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja
Ur. l. RS, št. 23/1995 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jun. 2014)

491
Kakšni so prostorski pogoji za delovanje šole letenja? (8. člen)
Ustrezno opremljen prostor za teoretični del usposabljanja - učilnico ali več učilnic, ki ustreza zahtevam
posameznega programa usposabljanja in osnovnim sanitarno-higienskim zahtevam za izvajanje usposabljanja.
Taki prostori morajo omogočati usposabljanje najmanj treh kandidatov
3.5.4

Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 12. 1.
2017
Ur. l. RS, št. 44/2011 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2013)
Opombe:
Se še uporablja

492
Kakšni so prostorski pogoji za delovanje šole vožnje?
Šola vožnje mora imeti učilnico za izvajanje usposabljanja iz teorije vožnje + ločene sanitarije v istem objektu.
Učilnica mora biti velika min. 1,5 m²/kandidata in 3 m²/učitelja
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3.5.5.

4.
DEJAVNOST TRGOVINE, GOSTINSTVA IN
PROMETA
4.1. TRGOVINA (mapa 7)

Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh
storitev
Ur. l. RS, št. 74/2011
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2015)

4. DEJAVNOST TRGOVINE, GOSTINSTVA IN
PROMETA
4.1. TRGOVINA (mapa 7)
4.1.A

Zakon o trgovini (ZT-1)
Ur. l. RS, št. 24/2008 ZT-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2015)

4.1.B

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
Ur. l. RS, št. 32/2014ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2015)

4.1.1.

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti
Ur. l. RS, št. 37/2009

493
Kakšni so minimalni tehnični pogoji v trgovini na drobno?
Ustrezno urejen prostor ali odprt prodajni prostor, kjer se blago neposredno prodaja- prodajalna. Zagotovljeno
mora biti varno gibanje kupcev in zaposlenih ter varno ravnanje z blagom. Če se prodajajo oblačila mora imeti tudi
kabino za preoblačenje, za prodajo čevljev sedež in ogledalo.. Prodajalna mora imeti urejen neoviran dostop do
vhoda in ustrezno označeno ime firme/delovni čas ob vhodu
494
Kakšni so minimalni tehnični pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln? (6.-12.člen)
Zunaj prodajaln se lahko prodaja v potujočih prodajalnah (kombi...) na premičnih stojnicah, prodajnem avtomatu, od
vrat do vrat in na tržnici.
495
Kaj je veletržnica?
Veletržnica je posebej urejen prostor, kjer se trguje na debelo v izvirno pakiranih enotah (zaboji, palete, zabojniki in
podobno). Imeti mora urejen neoviran dostop do vhoda in ustrezno označeno ime firme/delovni čas ob vhodu
4.1.2.

Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki
Ur. l. RS, št. 37/2010

4.1.3.

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na
drobno, in o postopkih ugotavljanja teh pogojev
Ur. l. RS, št. 64/2009

4.1.4.

Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju
izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili
na debelo
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4.2. GOSTINSTVO (mapa 7)

Ur. l. RS, št. 46/2009
496
Kaj določa pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini?
Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo veletrgovci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in imajo veljavno
dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo.
Veletrgovci morajo pri opravljanju svoje dejavnosti razpolagati z ustreznimi prostori in opremo v skladu z načeli
dobre distribucijske prakse in načeli dobre skladiščne prakse.
4.1.5.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je
promet sredstev za varstvo rastlin na debelo in drobno
Ur. l. SFRJ,št.36/1991

4.2. GOSTINSTVO (mapa 7)
4.2.A

Zakon o gostinstvu (ZGos)
Ur. l. RS, št. 1/1995 in naslednji ZGos - neuradno prečiščeno besedilo 8 (jun. 2016)

4.2.1.

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
Ur. l. RS, št. 35/2017

497
Kako se delijo gostinski obrati? (3. člen)
Delijo se na nastanitvene in prehrambene obrate
Nastanitveni obrati so: hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, hotelsko naselje, apartma, apartmajsko naselje,
kamp, planinski dom in drugi domovi.
Prehrambni obrati so: restavracija, gostilna, kavarna, slaščičarna, okrepčevalnica, bar ter obrat za pripravo in
dostavo jedi
498
Koliko stranišč mora imeti prostor za strežbo v velikosti do 80 sedežev? (12. člen)
vsi obrati
1 x M WC + 1 pisoar, 1 x Ž WC
499
Koliko stranišč mora imeti prostor za strežbo v velikosti od 81 do 150 sedežev? (12. člen)
restavracija:
1 x M WC + 2 pisoar, 2 x Ž WC
gostilna/okrepčevalnica/bar:
1 x M WC + 2 pisoar, 1 x Ž WC
za vsakih +150 sedežev
+1 M WC + 1 pisoar, +1 Ž WC
500
-

Kateri prostori sestavljajo hotelski apartma? (16. člen)
najmanj eno spalnico,
dnevno sobo,
kuhinjo,
kopalnico in
predprostor

501
Katero prostore ima hotelska suita? (16. člen)
enako kot hotelski apartma, brez kuhinje
502
Kaj pomeni depandansa hotela? (17. člen)
Depandansa je od hotela ali drugega nastanitvenega obrata ločen objekt s hotelskimi nastanitvenimi enotami, ki
nudi le nastanitev. Vse ostale storitve izvaja matični hotel.
503
Kaj mora imeti motel? (18. člen)
najmanj pet nastanitvenih enot,
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neposredno zvezo na tranzitne poti, in
prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
Motel nudi:
nastanitev z zajtrkom,
jedi, pijače in napitke ter
parkiranje avtomobilov.
504
Kaj mora imeti penzion? (19. člen)
najmanj pet enoposteljnih, dvoposteljnih ali več posteljnih sob oziroma nastanitvenih enot in
prostor za pripravo in strežbo jedi in pijač.
Penzion nudi:
nastanitev z zajtrkom,
polpenzion ali polni penzion in
pijače in napitke.
505
Kaj mora imeti mladinsko prenočišče (hostel, youth hostel)? (21. člen)
prostor za sprejem gostov, če ima več kot 15 sob oziroma nastanitvenih enot,
skupen dnevni prostor za goste,
sobe ali souporabo sob za nastanitev, pri čemer je nastanitev v postelji ali na skupnih ležiščih,
enojna ali dvojna ležišča,
možnost za odlaganje obleke, perila in osebnega pribora, in
etažne kopalnice in stranišča, če kopalnica in stranišče nista v sobi potem ena kopalnica+1Mwc+1Žwc/20
postelj.
4.2.2.

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
Ur. l. RS št. 22/2018

506
Kakšen je postopek kategorizacije? (7.-8. člen)
Kategorijo nastanitvenega obrata določi izvajalec dejavnosti
Kategorija nastanitvenega obrata se določi v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata
oziroma kategorijo določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2.
Postopek kategorizacije poteka tako, da izvajalec dejavnosti izpolni kategorizacijski list za določeno vrsto in
kategorijo nastanitvenega obrata in pridobi označevalno tablo.
507
Na osnovi česa se določi kategorijo nastanitvenega obrata? (priloge)
na osnovi kriterijev iz priloge 1 (za hotele) oziroma priloge 2 (za motele, penzione, gostišča, kampe, apartma,
počitniško stanovanje/hišo, sobo, kmetijo z nastanitvijo, marino
508
Kako se označujejo kategorije nastanitvenih obratov in kako kategorije kmetij z nastanitvijo? (4. člen)
Kategorija nastanitvenih obratov se označuje z zvezdicami, razen kmetij z nastanitvijo, katerih kategorija se
označuje z jabolki
4.2.3.

Odredba o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
Ur. l. RS, št. 67/1995 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (dec. 2002)

4.2.4.

Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
Ur. l. RS, št. 31/2007 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2009)

509
Lokacija igralnega salona in pripadajoči prostori? (3.-7. člen)
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni skupnosti (500 ležišč in 40.000 nočitev letno), mestni občini,
ki ima nad 40.000 prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je pričakovati obisk pretežno tujih gostov.
igralni salon mora imeti naslednje fizično ločene prostore:
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- recepcijo,
- avdio video prostor,
- sistemski prostor (lahko skupaj z AV prostorom)
- blagajno,
- števnico,
- trezor,
- igralni prostor (lahko skupaj s števnico in trezorjem)

4.3. PROMET (mapa 7)
4.3.A

Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)
Ur. l. RS, št. 30/2018
Opombe:
11., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62. in 68. člen se začnejo uporabljati 16. junija 2019.

4.3.B

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
Ur. l. RS, št. 131/2006 in naslednji
ZPCP-2 - neuradno prečiščeno besedilo 8 (jan 2016)

510
Kakšni so storitve in opremljenost avtobusnih postaj? (111. člen)
Na avtobusnih postajah se opravljajo sprejem in odprava avtobusov ter potnikov, prodaja in predprodaja vozovnic
ter rezervacije, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje informacij o prevozih in druge storitve, povezane s
prevozi potnikov.
V mestnih občinah morajo biti avtobusne postaje vzpostavljene, v drugih občinah pa jo lahko občina vzpostavi, če to
zahtevajo potrebe uporabnikov prevoza.
Avtobusna postaja mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb
4.3.1.

Pravilnik o avtobusnih postajališčih
Ur. l. RS, št. 106/2011
Opombe:
20. člen se še uporablja do 14. avgusta 2018 (glej 51. člen Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list
RS, št. 36/18)).20. člen se še uporablja do 14. avgusta 2018 (glej 51. člen Pravilnika o kolesarskih
površinah (Uradni list RS, št. 36/18)).

4.3.2.

Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja
storitev avtobusnih postaj
Ur. l. RS, št. 86/2004
Opombe:
Neveljaven predpis, ki se še uporablja

4.3.3.

Pravilnik o letališčih
Ur. l. RS, št. 86/2016

4.3.5.

Uredba o kategorizaciji državnih cest
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Ur. l. RS, št. 102/2012
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 8 (nov. 2017)
4.3.6.

Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil
Ur. l. SFRJ, št. 17/1966
Opombe:
Kolikor ni v nasprotju z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in drugimi predpisi, se ta
pravilnik še naprej uporablja.

4.3.7.

Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi
Ur. l. RS, št. 111/2009

511

Lokacija bencinskega servisa - glede nevarnosti požara, prometne varnosti, oddaljenosti od objektov,
režim vožnje - enosmerni ali dvosmerni? (4.-19. člen)
- taka, da so nevarnost in posledice požara in eksplozije, glede na izbrano tehnologijo zmanjšane minimum.
- takšna, da ob nevarnosti požara ali eksplozije omogoča vsem ljudem varen in hiter umik iz nevarnih območij.
bencinski servis in izvoz z njega morata biti taka, da omogočata preglednost ter varno vključevanje v promet in
izključevanje iz njega skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu
- BS mora biti ločen od javne ceste z zaščitnim pasom. Najmanjša širina zaščitnega pasu je 0,5 m
- na območjih delovanja točilnih naprav bencinskega servisa mora biti promet enosmeren.
- Površine bencinskega servisa na območju delovanja točilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev morajo
biti vodoravne. Dovoljen je naklon do 2%
- Površine bencinskega servisa na območju delovanja točilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev morajo
biti tesnjene, odporne proti delovanju goriv in mehanskim obremenitvam ter zadostno elektrostatično prevodne.
Njihova velikost mora biti enaka območju delovanja naprave za polnjenje rezervoarjev ali večja od njega oziroma
večja od združenih območij delovanja točilnih naprav. Izdelane morajo biti kot lovilne sklede z odvodom v lovilnik
olj.
512

Kaj določa pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi? (1. člen)
minimalne tehnične zahteve za gradnjo ter zagotavljanje ljudem varnega in zdravju ter okolju neškodljivega
delovanja postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi.
513
Kje in kako so skladiščena goriva na bencinskih servisih? (20.- 64. člen)
skladiščena so lahko v podzemnih ali nadzemnih rezervoarjih.
podzemni rezervoarji morajo biti z vseh strani prekriti z zemljo debeline vsaj 0,8 m. Če je nad rezervoarji vozna
površina, morajo biti podzemni rezervoarji za tekoča goriva zavarovani z ustrezno razbremenilno konstrukcijo
Podzemni rezervoarji morajo biti medsebojno oddaljeni vsaj 0,4 m.
od objektov in parcelne meje oddaljeni vsaj 1,0 m,
Podzemni rezervoarji morajo biti oddaljeni vsaj 1,0 m od vodov javne infrastrukture
Podzemni rezervoarji morajo biti postavljeni na nosilno ležišče in zavarovani pred izplavanjem zaradi morebitnega
vzgona talne vode, kot to zahteva geomehansko poročilo.
Izdelava geomehanskega poročila je za vgradnjo podzemnih rezervoarjev obvezna.
Podzemni rezervoarji morajo biti zaščitno električno izolirani. Obdani morajo biti z vsaj 0,15 m debelim slojem
finega materiala, ki ščiti izolacijo rezervoarja pred mehanskimi poškodbami.
...
4.3.8.

Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 6. 1.
2018
Ur. l. RS, št. 44/2013 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (sep. 2017)

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 122 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

4.
DEJAVNOST TRGOVINE, GOSTINSTVA IN
PROMETA
4.3. PROMET (mapa 7)

Opombe:
Delno podaljšanje uporabe (glej 89. člen ZMV-1)
4.3.9.

Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb
Ur. l. RS, št. 36/2005 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2011)

4.3.10. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom
Ur. l. RS, št. 62/2009
4.3.11. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
Ur. l. RS, št. 99/2006 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2010)
4.3.12. Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil
Ur. l RS, št. 32/2002
4.3.13. Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
Ur. l. RS, št. 2/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2010)
4.3.14. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z
odprtim kuriščem - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018
Ur. l. RS, št. 63/2013
Opombe:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen
ZVZelP-1)
4.3.15. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6.
2018
Ur. l. RS, št. 72/2009 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2010)
Opombe:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen
ZVZelP-1)
4.3.16. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
Ur. l. RS, št. 82/2013 in naslednji
ZPrCP - neuradno prečiščeno besedilo 6 (jan. 2018)
4.3.17. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030
(ReNPRP30)
Ur. l. RS, št. 75/2016
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4.3.18. Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest
Ur. l. RS, št. 50/2011
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2017)
4.3.19. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
Ul. l. RS, št. 99/2015
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo (avgust 2017)
4.3.20. Uredba o cestninskih cestah in cestnini
Ul. l. RS, št. 77/2016
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2018)
4.3.21. Zakon o cestah (ZCes-1)
Ur. l. RS, št. 109/2010 in naslednji
ZCes-1 - neuradno prečiščeno besedilo 4 (feb 2018)
4.3.22. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)
Ur. l. RS, št. 13/2018
Opomba: 8. člen se začne uporabljati 1. junija 2019
4.3.23. Pravilnik o kolesarskih površinah
Ur. l. RS, št. 36/2018
514
Vrste kolesarskih povezav? (2. člen)
1 Kolesarske poti
2 kolesarske steze
3 kolesarski pasovi na voziščih
4 kolesarski pasovi na pločnikih
5 kolesarske površine na pločnikih
6 kolesarske površine na voziščih
515
Kaj je kolesarska pot? (4. člen)
je cesta ki je označena s predpisano prometno signalizacijo, namenjena je prometu koles in pod določenimi pogoji
drugim uporabnikom (kot so pešci, jahači, goniči, mopedi, motokultivatorji in traktorji)
516
Kaj je kolesarska steza? (5. člen)
Kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače. Namenjena je
prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h
517
Koliko je minimalna in koliko optimalna širina enosmerne kolesarske steze?(13. člen)
Min. 1,00m, optimalno 2,00m
518
Koliko je minimalna in koliko optimalna širina dvostranske kolesarske steze? (13. člen)
min. 2,00m, optimalno 3,00m
Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017) >>
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Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih
območjih, Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017 >>
519
Kaj je treba zagotoviti na parkirnih mestih za kolesarski promet na javnih površinah ?
Obvezno: možnost prikleniti kolo na stojalo, parkirni prostor, stabilno stojalo, dostopnost, neoviran dostop;
dodatno pa še: zavetje, razsvetljavo in vidnost, čiščenje in vzdrževanje, upoštevanje posebnih vozil (el. kolo), servis.
Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, junij 2012
>>
520

Koliko je zahtevano število parkirnih mest za kolesa (PMK) za nakupovalni center po navodilih za
projektiranje kolesarskih površin?
3PMK/100 m2 bruto površine
522

Koliko je zahtevano število parkirnih mest za kolesa (PMK) za poslovne dejavnosti po navodilih za
projektiranje kolesarskih površin ?
1PMK/100 m2 bruto površine
523

Koliko je zahtevano število parkirnih mest za kolesa (PMK) za šole po navodilih za projektiranje
kolesarskih površin?
1PMK/5 šolarjev (za obiskovalce) in 1PMK/10 zaposlenih (za zaposlene)
524
Koliko je zahtevano število parkirnih mest za kolesa (PMK) za avtobusno in železniško postajo
Stojala za 5 do 10% dnevnih potnikov na postaji
525
Koliko znaša parkirni normativ za kolesa za vila-blok v Ljubljani ? (38. člen OPN MOL)
2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce

5. DEJAVNOST INDUSTRIJE IN OBRTI
5.1. INDUSTRIJA (mapa 8)
526

Za delavnice za servis motornih vozil je bil normativ, ki je znašal 6 PM/ popravljalno mesto zmanjšal.
Koliko znaša sedaj? (38. člen OPN MOL)
3PM/popravljalno mesto
5.1.1.

Pravilnik o varnosti strojev
Ur. l. RS, št. 75/2008 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2011)
Opombe: Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)

527
Kateri stroji se lahko namestijo v industrijske obrate?
samo stroji, ki izpolnjujejo ustrezne bistvene in varnostne zahteve. Velja domneva skladnosti, v kolikor imajo stroji
oznako CE in ES-izjavo o skladnosti

5.2. OBRT (mapa 8)
528

Kolikšen je parkirni normativ za obrtno servisne dejavnosti kot so frizer, urar, čistilnica, avtopralnica…?
(38. člen OPN MOL)
1 PM/25,00 m2 BTP, od tega min. 75% za obiskovalce, min. 2 PM za obiskovalce/lokal,
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1PMK/100 m2 BTP objekta
stavbam do 200m2 BTP parkirnih mest ni potrebno zagotavljati
5.2.1.

Obrtni zakon (ObrZ)
Ur. l. RS, št. 40/2004 - ObrZ-UPB in naslednji ObrZ - neuradno prečiščeno besedilo 8 (apr. 2013)

529
Kdo izda pogoje glede zunanjih obrtnih površin?
minister, pristojen za prostor
530
Kdo izda pogoje za minimalne in druge tehnične pogoje za obrtno dejavnost?
določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih
dejavnosti (ne velja več!)
Urejeno z drugimi predpisi glede na vrsto dejavnosti (varstvo pri delu).
5.2.2.

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Ur. l. RS, št. 57/2015 Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2018)

5.2.3.

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih
podobnih dejavnosti
Ur. l. RS št. 104/2009
Opombe: Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)

531

Kako se zbirajo in kako se ravna z odpadki v prostorih higienske nege, ki so prišli v stik s krvjo in kako
se odlagajo ostali odpadki, kot so lasje, vata, papirnati prtički itd.? (8. člen)
Odpadki, ki so prišli v stik s krvjo se morajo zbirati ločeno, ostali odpadki pa se zbirajo v plastično vrečko v pokriti
posodi in odlagajo med komunalne odpadke
532

Kakšne so zahteve za delovne in pomožne prostore za dejavnost higienska nege? Katere prostore mora
zagotoviti nosilec dejavnosti? (15.-17. in 20. člen)
Nosilec dejavnosti mora zagotavljati sanitarije za osebje in sanitarije za uporabnike (ki so lahko iste), razen kadar
je lokal v trgovskem centru z urejenimi WC-ji. Za posamezne dejavnosti, kjer se mora uporabnik preobleči/sleči
morajo biti zagotovljene garderobe..
533

Na katere dejavnosti se nanaša pravilnik o min. zahtevah za opravljanje dejavnosti higienske nege? (1.
člen)
- frizerske in brivske dejavnosti,
- kozmetične dejavnosti (ličenja, manikire, nameščanje umetnih nohtov, depilacija in druge postopke, ki se izvajajo
v kozmetičnih salonih),
- dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in druge postopke, ki se izvajajo v
salonih za nego telesa),
- pedikure,
- dejavnosti piercing-a, tetoviranja in drugih podobnih postopkov.

5.3. PROIZVODNJA HRANE (mapa 8)
5.3.1.

Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin
Ur. l. RS, št. 60/2016

5.3.2.

Pravilnik o prilagoditvi določenih higiensko tehničnih zahtev za mlečno predelovalne obrate na planinah
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Ur. l. RS, št. 3/2009
5.3.3.

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o
pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
Ur. l. RS, št. 100/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 15 (okt. 2004)

534

Kdo je pristojen za izvajanje veterinarsko-sanitarnega nadzora živilskih obratov in kaj obsega uradna
kontrola obrata? (10.-11. člen)
Nosilec dejavnosti mora zagotoviti redno kontrolo higiensko-tehničnega stanja.
(2) Uradni veterinar mora kontrolirati izvajanje kontrol iz prejšnjega odstavka tako, da pregleda dokumentacijo, ki
jo vodi nosilec dejavnosti in preverja, če se ugotovitve lastne kontrole ujemajo z dejanskim stanjem v obratu.
5.3.4.

Pravilnik o prilagoditvi določenih higienskih zahtev za obrate na področju živil živalskega izvora
Ur. l. RS, št. 105/2006

5.3.5.

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil
Ur. l. RS, št. 96/2014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32004R0852

5.3.6.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

5.3.7.

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred
in o zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni razred
Ur. l. RS, št. 71/2011

5.3.8.

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
Ur. l. RS, št. 58/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (mar. 2004)

5.3.9.

Pravilnik o tehničnih prostorskih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati organ za
potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin
Ur. l. RS, št. 117/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (okt. 2006)

5.3.10. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati
laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin
Ur. l. RS, št. 110/2004
5.3.11. Pravilnik o zaščiti rejnih živali
Ur. l. RS, št. 51/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2010)
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535
Kakšen so zahteve za objekte za rejne živali? (9. člen)
(1)Materiali za gradnjo objektov, prostorov za nastanitev, boksov in opreme, s katerimi pridejo živali v stik, ne
smejo biti škodljivi za živali. Biti morajo dovolj odporni in primerni za temeljito čiščenje in razkuževanje.
(2)Objekti in oprema morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo živali.
(3) Toplota, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in intenzivnost hrupa v prostorih, kjer
so živali, morajo ustrezati njihovi vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim
potrebam ter higienskim pogojem.
(4) Živali v objektih ne smejo biti stalno v temi. Kjer ni dovolj naravne svetlobe, mora biti zagotovljena primerna
umetna svetloba. V primeru uporabe umetne svetlobe je treba določiti čas za počitek, ko morajo biti živali v temi.
(5) Električna napeljava oziroma električno orodje mora biti nameščeno tako, da ne predstavlja nevarnosti za živali.
5.3.12. Pravilnik o pogojih glede objektov in opreme pri reji kokoši nesnic in piščancev za prirejo mesa
Ur. l. RS, št. 13/2011
536
Kakšne so zahteve za objekte pri reji kokoši nesnic in piščancev za rejo mesa?
Ob gradnji ali rekonstrukciji obratov za rejo kokoši nesnic mora investitor zagotoviti, da objekti in oprema teh
obratov, poleg drugih predpisanih pogojev, izpolnjujejo tudi pogoje iz 9. člena, 11. člena, drugega odstavka 12.
člena in 37. člena ter, upoštevajoč uporabljen sistem reje kokoši nesnic, tudi 38., 40. ali 41. člena Pravilnika o
zaščiti rejnih živali
5.3.13. Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku njihove
registracije
Ur. l. RS, št. 110/2003
537
Kakšni so prostorski pogoji za pripustne postaje? (6.-7. člen)
Objekti pripustne postaje morajo biti zgrajeni tako, da je poskrbljeno za varnost ljudi in živali ter da je možno
njihove prostore učinkovito čistiti, razkuževati in vzdrževati, da bi se izognili kontaminaciji, navzkrižni kontaminaciji
in kakršnimkoli negativnim učinkom iz okolja.
Prostori morajo biti zračni, primerno veliki in osvetljeni glede na posamezno vrsto živali, tla pa morajo biti iz
materialov, ki ne drsijo. Glede na vrsto plemenjaka mora biti na prostoru za naravni pripust ustrezna stojnica
oziroma pripustna pregrada oziroma zaščitna ograja za ljudi, izdelana tako, da ne predstavlja nevarnosti za
poškodbe ljudi ali živali.
V primeru pojava kužne bolezni mora biti pred vhodom na dvorišče kmetijskega gospodarstva nameščena
razkuževalna preproga za ljudi in vozila.
Vstop v objekte pripustne postaje je dovoljen le s privolitvijo oziroma v spremstvu imetnika plemenjaka.
Objekti morajo biti oskrbovani z zadostno količino vode za napajanje, imeti morajo umivalnik s tekočo vodo ter
lastno opremo za čiščenje in razkuževanje prostorov, opreme in pribora ter na vidnem mestu omarico z opremo za
prvo pomoč.
Če je vhlevljenih več živali, morajo biti te med seboj fizično ločene s privezi ali boksi. To je še posebno pomembno
za hleve, kjer so skupaj nastanjeni plemenjaki in plemenice iste živalske vrste.
Pripustna postaja mora imeti opremo oziroma pribor, ki omogoča, da pri naravnem pripustu ni ogrožena varnost
ljudi in živali, ter je glede na vrsto živali (goveda):
- plemenski biki morajo obvezno imeti nosni obroč ter ustrezno opremo za vodenje živali,
- mesto za privez oziroma pripustna stojnica;

5.4. PROIZVODNJA ŽIVALSKE HRANE (mapa 8)
5.4.1.

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Ur. l. RS, št. 93/2005 in naslednji
ZVMS - neuradno prečiščeno besedilo 4 (apr. 2018)
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538
Kje se izvaja preglede živali in proizvodov živalske krme pri vnosu in uvozu?
- mejna veterinarska postaja (v nadaljnjem besedilu: MVP) je katerakoli kontrolna točka na meji teritorija EU,
določena in odobrena za izvajanje veterinarskih pregledov živali, živalskih proizvodov ter drugih proizvodov,
določenih s predpisi Skupnosti;
- MVP je lahko cestna, železniška, letalska ali pristaniška in namenjena za vnos določenih pošiljk po tem zakonu.
Vnos pošiljk iz tega zakona na teritorij EU, razen krme neživalskega izvora in nekomercialnih vnosov hišnih živali,
je možen samo preko MVP

5.5. PROIZVODNJA ZDRAVIL in FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
(mapa 8)
5.5.A

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji ZZVR-1 - neuradno prečiščeno besedilo 9 (mar. 2018)

5.5.B

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)
Ur. l. RS, št. 83/2012

5.5.C

Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)
Ur.l. RS, št. 104/2006

5.5.D

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
Ur. l. RS št. 98/2009

5.5.1.

Pravilnik o proizvodnji zdravil
Ur. l. RS, št. 81/2016

539
Kakšne so zahteve za prostore za proizvodnjo zdravil? (11. člen)
(1) Proizvajalec zdravil zagotovi, da se prostori načrtujejo, izdelajo, prilagodijo in vzdržujejo tako, da ustrezajo
predvidenim aktivnostim proizvodnje zdravil in zagotavljajo kar najboljšo zaščito pred vdorom insektov in drugih
živali. Opremo razporedijo in upravljajo tako, da se zmanjša tveganje napak na najnižjo raven in omogočijo njihovo
učinkovito čiščenje in vzdrževanje, z namenom izogibanja navzkrižni kontaminaciji in drugim dejavnikom, ki bi
lahko negativno vplivali na kakovost zdravila.
(2) Proizvajalec zdravil z umestitvijo proizvodnih prostorov v primerno okolje in ukrepi za zaščito proizvodnje
zagotovi najmanjše tveganje za navzkrižno kontaminacijo materialov ali zdravil.
(3) Proizvajalec zdravil zagotovi, da se prostori skrbno vzdržujejo in da zaradi popravil in vzdrževanja ni ogrožena
kakovost materialov ali izdelkov. Proizvajalec zdravil zagotovi, da so prostori čisti in, kjer je potrebno, razkuženi po
natančnih pisnih postopkih.
(4) Proizvajalec zdravil zagotovi, da osvetlitev, temperatura, vlaga in prezračevanje neposredno ali posredno ne
ogrožajo zdravil med njihovo proizvodnjo in skladiščenjem ali vplivajo na pravilnost delovanja opreme.
(5) Proizvajalec zdravil zagotovi dostop do prostorov za proizvodnjo zdravil, skladiščenje in kontrolo kakovosti
zdravil tako, da onemogoči prehod nepooblaščenega osebja
(12) Prostore in opremo za uporabo v proizvodnih procesih, ki odločilno vplivajo na kakovost izdelkov, je treba
ustrezno opredeliti in kvalificirati, procese pa validirati.
5.5.2.

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v
promet oziroma ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v veterini
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Ur. l. SFRJ, št. 39/1988
Spremembe:
- Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, Ur. l. RS št. 75/00,
1/04
Zgornji pravilnik se preneha uporabljati v delu, ki se nanaša na pogoje za promet.
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske
prehrane, Ur. l. RS št. 22/00
540
Katere pogoje morajo izpolnjevati posebni prostori za proizvodnjo sterilnih zdravil? (2. in 4. člen)
Za proizvodnjo sterilnih zdravil morajo biti zagotovljeni:
1) prostori za prevzemanje surovin
2) skladišče za shranjevanje surovin z ločenim delom-karantena surovin
3) prostori za proizvodnjo surovin
4) prostore za začasno shranjevanje polizdelkov
5) prostore za preskušanje in kontrolo kakovosti zdravil
6) skladišča za shranjevanje gotovih zdravil z ločenim delom – karanteno gotovih zdravil
7 posebej zavarovane prostore oziroma prostore za skladiščenje:
- antibiotikov
- imunobiloških preparatov
- vnetljivih, eksplozivnih in lahko hlapljivih snovi
- mamil in gotovih izdelkov, ki vsebujejo mamila
- surovin in gotovih izdelkov, ki spadajo v skupino strupov
8) prostor za odpremo gotovih zdravil
9) sanitarne prostore z garderobo
Poleg tega pa še:
1) da je v prostorih filtriran in sterilen zrak pod pritiskom, ki je višji od pritiska v sosednjih prostorih
2) da zagotavljajo potrebno zatesnjenost oken, vrat in drugih odprtin ter da omogočajo dostop v te prostore samo:
- skozi prostor za slačenje in odlaganje nesterilne delovne obleke
- skozi prostor za umivanje in dekontaminacijo;
- skozi prostor za oblačenje sterilne delovne obleke ter nadevanje maske in rokavi
med proizvodnjo sterilnih zdravil je treba preverjati mikrobiološko čistočo zraka in prostorov
541

Katerim prostorskim pogojem morajo zadostiti organizacije, ki laboratorijsko preizkušajo in kontrolirajo
zdravila, ki se uporabljajo v veterini? (15. člen)
imeti morajo prostore:
1) za fizikalno-kemično preskušanje in kontrolo zdravil
2) za preskušanje in kontrolo mikrobiološke čistoče in mikrobiološke aktivnosti zdravil
3) za preskušanje akutne toksičnosti in progenosti in za druga toksična preskušanja ter za farmakodinamska
preskušanja na poskusnih živalih
4) za preskušanje in kontrolo ter določanje standardizacije biološke aktivnosti zdravil
5) za tretirane in netretirane živali – s karanteno
6 za preskušanje farmacevtsko tehnoloških značilnosti zdravil
7 za sterilizacijo in aseptično delo
8) za spravljanje in hrambo vzorcev, na katerih se preskuša stabilnost in ugotavlja čas uporabnosti zdravil
(skladišče) ter skladišča za spravljanje reagentov in druge opreme
9) sanitarne prostore z garderobami
5.5.3.

Odredba o higiensko-tehničnih ukrepih, ki so obvezni za delovne organizacije, ki se ukvarjajo s
pridobivanjem in prometom krvi in krvnih derivatov
Ur. l. SFRJ, št. 28/1967
Ur. l. SFRJ, št. 31/1968 - spremembe in dopolnitve
Opomba:
Do izdaje izvršilnih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo se uporablja ta izvršilni predpis, kolikor ni v
nasprotju s tem zakonom.
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5.5.4.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

5.5.5.

Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju
podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev
Ur. l. RS, št. 107/2013
Ur. l. RS, št. 30/2018 - spremembe, (Opombe: Datum začetka veljavnosti: 11.05.2018, Datum začetka
uporabe: 01.10.2019)

542
Prostori in oprema za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi? (5. in 6. člen)
(1) Prostori za prodajo oziroma skladiščenje FFS morajo biti v objektih, ki so zgrajeni iz kemično in fizikalno
odpornih in inertnih materialov, ki ne vpijajo FFS, notranje površine prostorov pa morajo biti obdelane tako, da
omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
(2) Prostori, morajo biti brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na zunanjo kanalizacijo ter projektirani in
zgrajeni tako, da lahko zadržijo razlita ali razsuta FFS.
(3) Police, omare, vitrine, delovne površine omogočajo varno delo in hitro ter enostavno čiščenje.
(4) mora biti urejeno prezračevanje
(6) V prostorih, mora biti omarica s prvo pomočjo.
(7) V prostorih, morajo temperatura, vlaga in svetloba ustrezati pogojem, ki so navedeni v navodilu proizvajalca
FFS. V teh prostorih mora biti zagotovljena tudi umetna osvetlitev.
(1) Prostori, ki so namenjeni prometu s FFS na debelo, morajo imeti prostor za skladiščenje FFS in prostor za
začasno skladiščenje odpadkov FFS. Prostor za začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi,
eno s primernim absorpcijskim sredstvom, drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih
FFS ter odpadnih FFS.
(2) Prostori, ki so namenjeni prometu FFS na drobno, morajo imeti skladiščni prostor za shranjevanje FFS, prostor
za začasno skladiščenje odpadkov FFS, prodajno mesto ter delovni prostor za svetovalca za FFS. Prostor za
začasno skladiščenje odpadkov FFS mora imeti dve pokriti posodi, eno s primernim absorpcijskim sredstvom,
drugo (prazno) pa za začasno shranjevanje razsutih oziroma razlitih FFS ter odpadnih FFS.
(3) Prostori morajo imeti garderobne prostore, sanitarije in prostore za umivanje, s tekočo hladno in toplo vodo,
tekočim milom in sušilcem za roke ali brisačami za enkratno uporabo. Vsi prostori morajo imeti naravno ali
mehansko zračenje.
(4) Skladiščni in prodajni prostori morajo biti varovani na način, da je do FFS za poklicno rabo nepooblaščenim
osebam preprečen dostop.
5.5.6.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je
proizvodnja sredstev za varstvo rastlin
Ur. l. SFRJ, št. 36/1991

543
Katere prostore morajo imeti proizvajalci sredstev za varstvo rastlin? (3. člen)
- tovarniško halo, ustrezno prilagojeno (ventilacija, brez direktnega priključka na kanalizacijo)
- skladišča surovin za proizvodnjo
- skladišča gotovih sredstev za varstvo rastlin (ločeno herbicidi / ostali)
- naprave za čiščenje odpadnih vod z odvodom
- naprave za čiščenje odpadnih plinov
- naprave za zgorevanje neporabljenih količin sredstev za varstvo rastlin
544
Katere tehnične pogoje morajo izpolnjevati prostori proizvajalcev sredstev za varstvo rastlin? (4. člen)
- stene, tla in stropi morajo biti iz trdega negorljivega materiala, z gladkimi površinami, primernimi za
hitro in lahko čiščenje;
- osvetljeni in aklimatizirani za pravilno in varno delovanje naprav ter spravljanje surovin, polizdelkov
in gotovih sredstev;
- opremo in naprave v prostoru razporejene tako, da ni v nobeni fazi oviran delovni proces in da ni
nevarnosti in možnosti za zamenjavo in mešanje različnih surovin in njihovih komponent;
- biti gradbeno zavarovani tako, da ni mogoče razsipanje oziroma razlivanje surovin
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5.5.7.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

5.5.8.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

5.5.9.

Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov
Ur. l. RS, št. 100/2002
Opomba:
Do izdaje podzakonskih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo (Ur.l. RS, št. 104/06) se uporablja ta pravilnik,
kolikor ni v nasprotju z navedenim zakonom.

5.5.10. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin
Ur. l. RS, št. 69/2001 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 dec. 2015)
545

Navedite prostorske pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za odobritev raziskovalne dejavnosti na
materialu (škodljivi organizmi, rastline..)? (priloga 1)
- karantenske razmere v prostorih in objektih na lokacijah, kjer bodo raziskovalne dejavnosti potekale,
morajo zagotavljati varno delo z materialom, tako, da so zadevni škodljivi organizmi zadržani v
karanteni in da ni nevarnosti njihovega širjenja
- fizično ločitev od vsega drugega rastlinskega materiala oziroma škodljivih organizmov
- omejitev dostopa do prostorov in objektov in do okoliškega območja samo na poimensko navedeno
osebje
- ustrezne varnostne in alarmne sisteme
- ustrezne higienske in dezinfekcijske postopke ter objekte za osebje, zgradbe in opremo
- ustrezne postopke in objekte za uničevanje poskusnega materiala
- ustrezne objekte in postopek za indeksiranje
5.5.11. Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje
laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov
Ur. l. RS, št. 82/2002 in naslednji Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2011)
546

Zahteve za prostore za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov? (6.
člen)
Prostori za izvajanje dejavnosti morajo biti zavarovani pred prekomernimi vplivi vročine, vlage, pare,
vibracij in podobno ter morajo biti redno vzdrževani. Delovni prostori morajo biti dovolj prostorni, da se
s tem zmanjša tveganje poškodb ali nevarnosti in da je osebju omogočeno prosto in učinkovito
gibanje.
5.5.12. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo
Ur. l. RS, št. 6/2008

6. JAVNE STAVBE IN DEJAVNOST
ZDRAVSTVA
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547
Navedite potrebno število parkirnih mest za poslovne stavbe (OPN MOL 38. člen)
12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi):
1 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega 10 % PM za obiskovalce
1 PMK/100,00 m2 BTP objekta
548
Klasifikacija stavb, vrste nestanovanjskih stavb po Uredbi o razvrščanju objektov?
121 Gostinske stavbe
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
122 Poslovne in upravne stavbe
1220 Poslovne in upravne stavbe
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1242 Garažne stavbe
125 Industrijske in skladiščne stavbe
1251 Industrijske stavbe
1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo
1265 Stavbe za šport
127 Druge nestanovanjske stavbe
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe
1272 Obredne stavbe
1273 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
6.1.A

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)
Ur. l. SRS, št. 18/1974 in naslednji
ZPSPP - neuradno prečiščeno besedilo 4 (nov. 2011)

549
Kaj je poslovna stavba in kaj poslovni prostor?
Poslovna stavba- stavba, ki je namenjena za poslovne dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi uporablja.
poslovni prostor - eden ali več prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in
imajo poseben glavni vhod.
550
Delovni prostor, javni prostor v stavbah
je prostor v katerem se opravlja delo. Javni prostor v stavbah, je del stavb, ki je namenjen splošni javnosti
6.1.B

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
Ur. l. RS, št. 9/2017
ZOUTPI - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2017)

551
Kajenje v poslovnih prostorih, kadilnice (39. člen)
V vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih je prepovedano kajenje razen v kadilnicah.
Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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- prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor;
- prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne
površine javnega ali delovnega prostora;
- prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba hrane in pijače v prostoru ni dovoljena;
- v prostor se ne sme vnašati hrane in pijače.
6.1.C

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Ur. l. RS, št. 87/2001
ZKnj-1 - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2015)

552
Vrste knjižnic?
– splošne
– šolske
– visokošolske
– specialne
– nacionalna.
6.1.1.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Ur. l. RS, št. 73/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2012)

553
Minimalni prostorski pogoji za knjižnice?
- Splošne knjižnice: Knjižnica ima ustrezne prostore, če razpolaga s prostorom v obsegu najmanj 300 m2 na
10.000 prebivalcev v celotni mreži. Za uporabo gradiva v knjižnici ima splošna knjižnica najmanj 2 čitalniška
sedeža na 1000 prebivalcev in 0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na 1000 prebivalcev.
- Šolske knjižnice: Knjižnica v šoli z 20 oddelki meri najmanj 80 m²
- Visokošolske knjižnice: Univerzitetna knjižnica mora imeti ustrezen prostor glede na velikost univerze in obseg
nalog, ki jih opravlja. Poleg prostora za postavitev gradiva v prosti pristop in za skladiščno postavitev mora imeti
ustrezen prostor za informacijske storitve ter prostor za študij in raziskovalno delo.
- Specialne knjižnice: Specialna knjižnica mora imeti ustrezne prostore, ki niso manjši od 80 m2 in vsaj eno
čitalniško mesto na 50 potencialnih uporabnikov.
- Nacionalna knjižnica: Prostori za skladiščenje in arhiviranje gradiva so ločeni. Prostori za strokovno delo z
gradivom so ločeni od prostorov za uporabnike.
Najdragocenejše gradivo se hrani v trezorju.
Skladišča so opremljena tako, da omogočajo hranjenje gradiva v skladu s kriteriji varovanja in zaščite.
Nacionalna knjižnica omogoča uporabo gradiva v splošnih čitalnicah in čitalnicah posebnih zbirk ter zagotavlja
ustrezne prostorske pogoje za izobraževanje, restavratorsko dejavnost in reproduciranje gradiva, kot so
fotolaboratorij, preslikovalnica in prostori za digitalizacijo gradiva, ter prostore za uporabo gradiv, ki zahtevajo
posebne pogoje.
6.1.2.

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah
Ur. l. RS, št. 88/2003

6.1.3.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
Ur. l. RS, št. 67/2006

6.1.4.

Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč
Ur. l. RS, št. 41/2007
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Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
Ur. l. RS, št. 77/2010
ZGeoD-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)
Opombe:
Prenehanje veljavnosti dela prvega odstavka 1. člena, prenehanje veljavnosti naslova drugega, tretjega in
petega poglavja ter 3. do 24. člena, 26. člena, 40. do 45. člena se začne uporabljati 1. junija 2018.

6.1.6.

Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na
srečo
Ur. l. RS, št. 70/2000 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2012)

554

Vrste prostorov, ki so namenjeni prirejanju iger na srečo in prostorski pogoji poslovnih prostorov. (2.-6.
člen)
Trezor je prostor, kjer se hranijo kuponi ali drugi arhivski mediji z zapisom vsebine vplačilnih listkov, neprodane
srečke in manjši tehnični pripomočki. v posebnem prostoru, brez oken, s samo enim vhodom,
- da ima trezorska vrata,
- da je varnostno grajen,
- da ima signalnovarnostne alarmne naprave, vezane na varnostno službo, določeno v internem aktu.
Skladišče (lahko skupaj s trezorjem) je namenjeno hrambi zalog srečk in mora izpolnjevati najmanj naslednje
tehnične pogoje:
- da je v posebnem prostoru s samo enim vhodom,
- da je varnostno grajeno,
- da ima signalnovarnostne alarmne naprave.- drugi prostori za pripravo in izvedbo igre,
administrativni prostori
Sistemski prostor je poslovni prostor, v katerem se nahaja strojna in programska oprema prireditelja.
Sistemski prostor mora biti urejen v skladu z veljavnimi slovenskimi nacionalnimi standardi SIST s področja
varovanja informacij. Standardi, uporabljeni v tem predpisu, so na voljo pri organu, pristojnem za standardizacijo.
Dostop do sistemskega prostora je dovoljen samo pooblaščenim osebam.
Vstop v poslovne prostore mora biti evidentiran.
6.1.7.

Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
Ur. l. RS, št. 85/2016
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)

6.1.8.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
Ur. l. RS, št. 52/2017

555
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kadilnica (2.-6. člen)
mora biti zaprt prostor v celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z vrati, ki se morajo samodejno zapirati
in so običajno v zaprtem položaju. Zaprta okna in vrata se štejejo kot del stene.
Kadilnica mora biti opremljena s prezračevalnim sistemom.
Prezračevalni sistem kadilnice mora glede na zaprt prostor, iz katerega je vhod v kadilnico, v sami kadilnici
zagotavljati podtlak najmanj 5 Pa pri zaprtih vratih kadilnice.
Kadilnica mora biti opremljena z napravo, ki meri in prikazuje stanje podtlaka.
Prezračevalni sistem kadilnice mora vključevati najmanj dovod vtočnega, odvod odtočnega zraka in izpust
zavrženega zraka v atmosfero skladno s standardom SIST EN 13779.
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6.2.A

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
Ur. l. RS, št. 9/1992 in naslednji
ZZDej - neuradno prečiščeno besedilo 21 (nov. 2017)

6.2.B

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)
Ur. l. RS, št. 69/1995 in naslednji
ZNB - neuradno prečiščeno besedilo 3 (mar. 2006)

6.2.C

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)
Ur. l. RS, št. 98/1999 in naslednji
ZZdrS - neuradno prečiščeno besedilo 16 (nov. 2017)

6.2.D

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
Ur. l. RS, št. 9/1992 in naslednji
ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo 29 (nov. 2017)

6.2.1.

Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo reševalne službe
Ur. l. SRS, št. 31/1969

6.2.2.

Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko dejavnost
Ur. l. RS, št. 09/2007
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2018)

6.2.3.

Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti - Datum prenehanja veljavnosti ali
uporabe: 17. 12. 2017
Ur. l. RS št. 24/1992
Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 47. člen ZZDej-K)

556
Kakšna je minimalna površina zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije? (15. člen)
12 m2
557
Kakšna je minimalna višina prostorov zdravstvene in zobozdravstvene ordinacije? (13. člen)
h≥2,4m
558
Katere prostore poleg ordinacije je potrebno urediti v sklopu zasebne zdravstvene dejavnosti? (14. člen)
- čakalnica (opremljena, osvetljena, P ≥ 6 m²)
- garderoba in sanitarni prostori za zaposlene (omarica ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke …)
- sanitarni prostori za paciente
6.2.4.

Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih za zdravstveno varstvo ter o
načinu, postopku in rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo zavodov za zdravstveno varstvo
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Ur. l. SRS, št. 23/1973
6.2.5.

Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in kadrov v zavodih v naravnih zdraviliščih
Ur. l. SRS, št. 54/1972

559
Katere prostore morajo imeti zdravilišča za opravljanje zdravstvene dejavnosti? (4. člen)
- prostore za bolnišnični oddelek
- ordinacijski prostor
- čakalnica
- fizioterapija, medicinska rehabilitacija
- prostor za lekarniško službo
- prostore za administracijo
6.2.6.

Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti
Ur. l. RS, št. 101/2011

560
Minimalne tehnične zahteve za prostore za opravljanje zdravilske dejavnosti?
Prostor, v katerem se opravlja zdravilska dejavnost, se ne sme uporabljati za stanovanjske potrebe ali za druge
namene, in mora biti ločen od stanovanjskih prostorov. Poleg prostora za zdravilsko dejavnost je treba zagotoviti:
- prostor za shranjevanje zdravilskih izdelkov in pripomočkov,
- prostor za odlaganje, čiščenje, razkuževanje oziroma sterilizacijo opreme in pribora,
- čakalnico,
- sanitarni prostor (lahko isti kot za osebje)
- garderobno pri vrstah zdravilske dejavnosti, kjer se mora uporabnik sleči ali preobleči.
Prostori morajo:
- omogočati učinkovito naravno ali umetno prezračevanje in primerno osvetlitev glede na velikost prostora
- omogočati učinkovito čiščenje in razkuževanje ter preprečevanje križanja čistih in nečistih poti
6.2.7.

Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
Ur. l. RS, št. 72/2006 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2009)

6.2.8.

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
Ur. l. RS, št. 67/2006

561

Prostori in oprema centra za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov in centrov za
institucionalno varstvo odraslih oseb? (14.-20. člen)
Struktura objekta mora vsebovati smiselno povezavo naslednjih prostorskih sklopov:
1) vhodi, horizontalne in vertikalne komunikacije,
- v stavbah z več kot 1 etažo vsaj eno dvigalo
- stopniščne rame min. 120cm
2) prostori za uresničevanje programa socialnega varstva
2.1) prostori skupine (5-8 upor.)/stanovanjske skupine (8 upor.) vključujejo:
2.1.1) enoposteljne sobe (>17,5m2 (14+3,5))
2.1.2) dvoposteljne sobe (>21,5m2 (18+3,5))
-kopalnica (>3,5m2, krajša stranica >1,6m)
2.1.3) razdelilno učno kuhinjo z jedilnico in dnevnim prostorom (>37m2)
2.1.4) sanitarije za invalide na vozičkih (>3,5m2, vrata >100cm)
2.1.5) negovalno kopalnico (dislocirana skupina ali stanovanjska skupina).
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2.1.6) Pomožni prostori so:
2.1.6.1) shramba za čisto perilo,
2.1.6.2) prostor za opremo,
2.1.6.3) prostor za čistila in umazano perilo.
2.2) delovne enote (za 4 skupine):
2.2.1) sobo za pomirjanje (>20m2)
2.2.2) prostor za strokovnega delavca (>7m2)
2.2.3) negovalno kopalnico (>20m2)
2.2.4) sanitarije (>1,2m2)
2.2.5) garderobo za zaposlene (>0,75m2/zaposlenega)
2.2.6) garderobo za uporabnike (>0,75m2/uporabnika)
2.3) organizacijske enote (vključuje prostore delovnih enot in še večnamenski prostor)
3) prostori za uresničevanje programa vzgoje in izobraževanja (CUV)
(uporabljajo se normativi in standardi s področja šolstva):
3.1) učilnice,
3.2) specializirana učilnica: za likovni pouk, glasbeni pouk in delovno vzgojo,
3.3) računalnica,
3.4) kabinet za izvajanje individualnih obravnav,
3.5) telovadnica oziroma večnamenski prostor s prostorom za pripomočke,
3.6) knjižnica,
3.7) zbornica,
3.8) skladišče za didaktične pripomočke (tricikli, kolesa, sanke, smuči in drugo).
4) prostori za uresničevanje programa zdravstvenega varstva,
4.1) bolniško sobo s sanitarijami za izolacijo bolnika (19,5m2)
4.2) ambulanto (zdravniška, zobozdravniška) velikosti 18 m2,
4.3) sestrsko sobo (18m2) (previjanje, dejanje injekcij, hišna lekarna …),
4.4) čakalnico,
4.5) prostor fizioterapije (>25m2)
4.6) prostor delovne terapije(>25m2)
4.7) prostor za logopedijo,
4.8) prostor za hidroterapijo,
4.9) prostor za zalogo zdravil in pripomočkov,
4.10) priročni laboratorij,
4.11) garderobo in sanitarije za zdravstveno osebje,
4.12) prostor za umrlega s poslovilnim prostorom (ko gre za samostojni zavod >20 stan. skupin)
5) prostori za opravljanje poslovodnih in strokovnih nalog
5.1) pisarna direktorja (>7m2/zaposlenega)
5.2) pisarne za opravljanje upravno-administrativnih in finančno-računovodskih nalog (>7m2/zaposlenega)
5.3) prostori za strokovne delavce (>7m2/zaposlenega)
5.4) sejna soba (>1,5m2/zaposlenega, >25m2)
5.5) arhiv (v skladu z predpisi, ki določajo standard velikosti)
5.6) sanitarije za osebje, ločene po spolu (>1,2m2)
6) gospodarsko servisni prostori
6.1) kuhinja ali razdelilna kuhinja (prilagojena zmogljivosti zavoda ter zunanjih odjemalcev in jo sestavljajo
prostori, ki jih narekuje specialna tehnologija priprave in razdelitev hrane, razdelilna kuhinja < 12m2)
6.2) pralnica
6.3) skladišče
6.4) prostor za vzdrževalca
6.5) garaža (za toliko službenih vozil, kolikor se jih uporablja za prevoz uporabnikov oziroma materiala)
6.6) kotlovnica ali toplotna postaja (velikost odvisna od načina in sredstva za ogrevanje)
Oprema prostorov je opredeljena v členih 23.-31.
562
Prostori in oprema dnevnega centra? (22. člen)
- prostor za počitek (>5m2/uporabnika)
- razdelilna učna kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom (>4,5m2/uporabnika)
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- sanitarije za invalide na vozičku (>3,5m2)
- negovalna kopalnica (>14m2)
- shramba čistega perila
- garderoba za uporabnike (>0,7m2/uporabnika)
- prostor za opremo in delovne pripomočke na uporabnika
- prostor za čistila in umazano perilo najmanj na uporabnika
- sanitarije za osebje, ločene po spolu (>1,2m2)
Osnova za določanje velikosti prostorov dnevnega centra za uresničevanje programa vzgoje in izobraževanja,
programa zdravstvenega varstva in za izvajalce poslovodnih in strokovnih nalog so tehnični normativi, ki veljajo za
zavod za usposabljanje.
563
Prostori domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov? (32.-42. člen)
1)Bivalna enota (<20 stanovalcev, za dementne < 12 stanovalcev)
1.1) enoposteljne sobe (>17,5m2 (14+3,5))
1.2) dvoposteljne sobe (>21,5m2 (18+3,5))
1.3) troposteljne sobe (>30m2 (26,5+3,5)) (le izjemoma, na negovalnem oddelku)
-kopalnica (>3,5m2, vrata>85cm)
1.4) sanitarije za obiskovalce (>3,5m2, krajša stranica >1,6m, vrata>90cm)
1.5) shramba za čisto perilo in prostor za čistila ter umazano perilo.
2) večnamenski prostor s čajno kuhinjo (>1,5m2/stanovalca)
3) negovalna kopalnica (>14m2)
- kopalno kad v specialni izvedbi, dostopno s treh strani,
- konzolni umivalnik,
- prho brez kadi v nivoju tlaka in
- straniščno školjko.
4) Prostor za delovno terapijo (>30m2, vključuje kabinet terapevta)
6) Prostor za fizioterapijo (>40m2, vključuje kabinet terapevta)
7) prostori za zdravstveno dejavnost
7.1) sestrsko sobo (>18m2) (previjanje, dejanje injekcij, hišna lekarna)
7.2) večnamenska zdravniška ordinacija (>20m2)
7.3) čakalnica
8) prostori uprave DSO (>7m2/zaposlenega)
9) prostor za umrlega (>16m2)
10) prostor za duhovno oskrbo (>35m2) ( lahko je v okviru večnamenskega prostora, ločen s pomično pregrado)
Bivalna enota stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji mora biti nameščena tako, da je omogočena neposredna
povezava z zelenimi površinami urejene okolice.
Oprema prostorov je opisana v členih 43. – 45.
564
Prostori dnevnega centra za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov? (47. člen)
- predprostor z garderobo,
- dnevni prostor z jedilnico,
- prostor za počitek,
- razdelilna kuhinja,
- sanitarije (za moške, ženske in invalide na invalidskih vozičkih) in
- prostor za osebje dnevnega centra.
Osnova za določanje velikosti prostorov dnevnega centra so najnujnejše tehnične zahteve za domove za starejše
osebe.
565
Velikost objektov in prostori varstvodelovnega centra? (52.-69. člen)
1)Velikost objekta stanovanjske skupine mora omogočati bivanje 4-6 osebam
1.1) sobe uporabnikov (enoposteljne >12m2, dvoposteljne >16m2)
1.2)dnevni prostor (>12m2)
1.3) kuhinja z jedilnim kotom (10-18m2)
1.4)toaletni prostori (kopalnica 6m2, stranišče 1,2m2, lahko sta združena)
2) velikost objekta bivalne enote pa mora omogočati bivanje 20-24 osebam.
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2.1) sobe uporabnikov (enoposteljne >12m2, dvoposteljne >16m2)
2.2) dnevni prostor (>1,5m2/uporabnika)
2.3) kuhinja (odvisna od števila pripravljenih obrokov in organizacije dela)
2.4) jedilnica (>1,5m2/uporabnika, lahko tudi kot večnamenski prostor)
2.5) toaletni prostori za uporabnike (kopalnica 6m2, stranišče 1,2m2, lahko sta združena)
-stranišče za invalide (>3,5m2, vrata>85cm)
2.6) prostor za osebje (12-16m2)
2.7) toaletni prostori za osebje (> 1 stranišče)
2.8) prostor za opravljanje zdravstvene dejavnosti (>16m2)
2.9) gospodarsko servisni prostori
2.9.1) prostor za sprejemanje umazanega perila in pralnica,
2.9.2)prostor za vzdrževanje in shrambo čistega perila in
2.9.3) pomožni prostori, in sicer arhiv, shramba živil, čistil, prostor za shrambo invalidskih
vozičkov, kurilnica oziroma toplotna postaja, prostor za vzdrževalca, prostor za shrambo orodja in
preostalih potrebnih pripomočkov
Oprema je opredeljena v členih 70. – 80.
566
Prostori za varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji? (82.-96. člen)
Velikost objekta mora biti takšna, da omogoča izvajanje storitve za 15-40 oseb. Obvezni prostori:
- delavnice (>4,5m2/uporabnika)
- skladišča (0,95-1,45m2/uporabnika)
- jedilnica (>0,75m2/uporabnika)
- dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo (15-40m2 + 4m2)
- soba za pomirjanje in za individualno vodenje (12-15m2)
- garderobe za uporabnike (>0,7m2/uporabnika)
- toaletni prostori za uporabnike (1 umiv.+1WC / 9 Ž; 1umiv+1WC+2 pisoarja / 12M; za invalide > 3,5 m2)
- negovalno higienski prostor (4-6m2, za varstveno skupino > 10m2)
- pisarniški prostori in garderobe za osebje (>14m2/2 delovni mesti)
- toaletni prostor za osebje (vsaj 1, min 1,2m2)
- pomožni prostori (arhiv, kurilnica, prostor za čistila, prostor za shrambo invalidskih vozičkov, prostor za
vzdrževalca, prostor za shrambo orodja, kosilnic in ostalih potrebnih pripomočkov. Velikost teh prostorov
zagotavlja izvajalec v skladu s potrebami)
567
Prostori in oprema centrov za socialno delo? (107.-111. člen)
CSD mora imeti za opravljanje svoje dejavnosti:
1) pisarniške prostore
1.1) Pisarna strokovnega delavca (10-14m2)
1.2) Pisarna za direktorja (>16m2)
1.3) Pisarna za administrativne in računovodske delavce (>7m2)
1.4) Pisarna za dve delovni mesti (>12-18m2)
2) pomožne prostore
2.1) hodnik-čakalnica (š>1,8m)
2.2) sejna soba (>25m2 ali 1,5m2/strokovnega delavca)
2.3) arhiv (>8m2)
2.4) čajna niša (<6m2)
2.5) prostor za čistila (4m2)
2.6) sanitarije (v skladu s predpisi, ločene za zaposlene in stranke, ločene po spolu, en sanitarni prostor
mora biti urejen za gibalno ovirane)
3) prostori za začasno intervencijsko bivanje 6-8 oseb
3.1) sobe: dvoposteljne (12-18m2)
3.2) dnevni prostor (15-20m2)
3.3) timska soba (>16m2)
3.4) soba za strokovnega delavca (7-14m2)
3.5) kuhinja z jedilnim kotom (15-18m2)
3.6) kopalnica: najmanj ena ob najemu (4m2)
3.7) sanitarije: ločeno po spolu za zaposlene in uporabnike s površino najmanj (>1,2m2)
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3.8) dežurna soba za intervencijsko službo (>12m2)
6.2.9.

Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
Ur. l. RS, št. 74/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (feb. 2011)

568

Katere minimalne tehnične pogoje mora izpolnjevati bolnišnica za izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb? (15. člen)
- opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in osebnimi zaščitnimi sredstvi,
- oskrba s sterilnim materialom in inštrumenti,
- prostori in aparature za sterilizacijo,
- laboratorijske storitve pooblaščenega mikrobiološkega laboratorija, kjer dela zdravnik specialist mikrobiolog,
- prostori in oprema za izolacijo bolnikov,
- prezračevanje,
- preskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- preskrba z zdravstveno ustreznimi živili,
- prostorska ureditev z ločitvijo čistih in nečistih postopkov in poti.
Minimalni tehnični pogoji morajo biti zagotovljeni za:
- razvrščanje, prevoz in pranje perila,
- čiščenje prostorov in opreme ter
- zbiranje, prevoz in odstranjevanje odpadkov.
569

Katere minimalne tehnične pogoje morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost, za izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb? (18. člen)
- opremljenost delovnih mest z opremo in pripomočki za higieno rok in osebnimi zaščitnimi sredstvi,
- oskrba s sterilnim materialom in inštrumenti,
- prostori in aparature za sterilizacijo (kolikor se ne uporablja izključno sterilni material za enkratno uporabo),
- laboratorijske storitve pooblaščenega mikrobiološkega laboratorija, kjer dela zdravnik specialist mikrobiolog,
- prostori in oprema za izolacijo bolnikov,
- prezračevanje,
- preskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
- preskrba z zdravstveno ustreznimi živili (kolikor storitve obsegajo preskrbo bolnikov ali osebja z živili),
- prostorska ureditev z ločitvijo čistih in nečistih postopkov in poti.
Minimalni tehnični pogoji morajo biti zagotovljeni za:
- sortiranje, prevoz in pranje perila,
- čiščenje prostorov in opreme,
- zbiranje, prevoz in odstranjevanje odpadkov.
6.2.10. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za
izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
Ur. l. RS, št. 97/2009 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (nov. 2014)
570

Kakšni so tehnični in prostorski pogoji za varovane oddelke za izvajanje nalog na področju duševnega
zdravja (bivalne enote - koliko je največ oseb v enoti, prostori)? (4.-6. člen)
Varovani oddelek je sestavljen iz ene ali več bivalnih enot. V posamezni bivalni enoti je lahko največ 12 oseb
Poleg minimalnih tehničnih zahtev, ki jih za izvajalce socialnovarstvenih storitev predpisuje pravilnik, je treba v
varovanem oddelku oziroma zavodu, ki ima varovani oddelek, zagotoviti še naslednje prostore:
- prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov (12-20m2)
- prostor za sproščanje napetosti (12-20m2)
- zunanji prostor za kajenje.
(1) Prostori morajo biti razporejeni in označeni tako, da omogočajo enostavno orientacijo v prostoru.
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(2) Vsi dostopi in vhodi v varovane oddelke, morajo zagotavljati hiter in enostaven dostop in biti nadzorovani s
tehničnim varovanjem ali osebjem.
(3) Osebam, nameščenim v varovani oddelek, morajo biti poleg svoje sobe dostopni skupni prostori, ki omogočajo
varno izvajanje dnevnih aktivnosti, terapij in rekreacije ter v okviru možnosti dostop do varnih odprtih prostorov
oziroma zunanjih površin.
(4) Prostori za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov morajo biti opremljeni tako, da pri osebah, ki jih uporabljajo,
ne more priti do poškodbe in tako, da se v njih izvaja stalen tehnični nadzor, ki vključuje zvočni in vizualni stik.
(5) Nadzor, posebna zaščita in varstvo na varovanem oddelku se zagotavlja zlasti z osebjem ali tehničnimi sredstvi
kot so videonadzor, sledilne naprave ipd.
(6) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka zavod uredi s splošnim aktom na predlog strokovnega sveta.
(7) Splošni akt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
- organizacijsko shemo,
- vrsto in način uporabe tehničnih sredstev,
- pogoje uporabe tehničnih sredstev (z vidika varovane osebe in osebja, ki izvaja nadzor).
6.2.11. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
Ur. l. RS, št . 88/2000
6.2.12. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
6.2.13. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu
Ur. l. RS, št. 68/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2004)
6.2.14. Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 12. 2017
Ur. l. RS, št. 122/2004
Opombe:
Delno podaljšanje uporabe (glej 47. člen ZZDej-K)
6.2.15. Seznam izdane tehnične smernice
Ur. l. RS, št. 83/2008
6.2.16. Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti
Zvezek 1 - Zdravstveni objekti (bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo)
Zvezek 2 - Bolnišnica
Zvezek 3 - Zdravstveni dom
Zvezek 4 - Zavod za zdravstveno varstvo
571
Kaj vsebuje Tehnična smernica TSG-12640-001:2008
Funkcionalne zahteve opredeljujejo strukturo, vsebino in obseg dejavnosti zdravstvenega objekta, podajajo zahteve
v zvezi z umestitvijo objekta v prostor in zahteve v zvezi s prostorskimi rešitvami pri funkcionalni zasnovi objekta
ter prostorskimi zahtevami za opravljanje dejavnosti po posameznih službah, oddelkih ali enotah. Funkcionalne
zahteve opredeljujejo tudi povezave in odvisnost med posameznimi službami, oddelki oz. enotami, lokacijske
zahteve glede na odvisnost med njimi, posebne zahteve za doseganje higienskih standardov, velikost posameznih
prostorov in specifične pogoje, ki so nujni za nemoteno delovanje stroke v objektu.
Prostorski normativi določajo potrebne površine za opravljanje dejavnosti in osnove za izračun števila prostorov
glede na npr. velikost delovnih ekip, število obravnav ali pa so podani izkustveni normativi. Pri določanju velikosti
posameznih prostorov je bil upoštevan kriterij racionalnega minimuma.

Rok Pezdirc, mag. inž. arh. | Koreno 30, 1225 Lukovica | +386 40 752 337 | info@rokpezdirc.com

stran 142 od 149

STROKOVNI IZPIT ZA
POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA (PA)
IZPITNI KATALOG 11/2018

6.
JAVNE STAVBE IN DEJAVNOST ZDRAVSTVA
6.3. VETERINA (mapa 8)

Splošne zahteve opredeljujejo zahteve in predloge rešitev v zvezi z arhitekturno zasnovo in konstrukcijo objekta ter
vrsto in kvaliteto vgrajenih materialov, ki se smejo vgrajevati in temeljijo na osnovi predpisov o trdnosti in
stabilnosti stavb, protipožarnih varnostnih predpisih in predpisih, ki zadevajo varnost in zdravje uporabnikov,
varčevanje z energijo, predpisov s področja varstva okolja itd. Poglavje opredeljuje tudi zahteve v zvezi z
dimenzioniranjem delovnih mest in prostorov, hodnikov, stopnišč, vrat itd., ki izhajajo iz funkcionalnih in
ergonomskih zahtev. Poglavje vsebuje tudi opis opreme v nekaterih prostorih oz. za nekatere dejavnosti, vendar bo
za opremo (medicinsko in nemedicinsko) izdana tehnična smernica, ki bo izdelana na osnovi veljavnih predpisov za
izdelavo in uporabo takšne opreme. Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št. 71/2003), v celoti smiselno
povzema direktive EU. Seznam slovenskih standardov, ki prevzemajo evropske standarde in katerih uporaba
ustvarja domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka s tem pravilnikom, je bil objavljen v uradnem listu (Ur. l.
RS, št.16/2004) na podlagi 5. člena pravilnika.
Bivalne in varnostne zahteve obravnavajo dodatne zahteve ali pojasnila predvsem v zvezi z bivalnimi, varnostnimi
in higienskimi pogoji v objektu.
Instalacijski sistemi opredeljujejo vrsto instalacij v objektu in zahteve v zvezi s splošnimi in tehničnimi pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati zgradba in sistemi instalacij. V opisih so predpisane zahteve za posamezne vrste instalacij

6.3. VETERINA (mapa 8)
6.3.A

Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
Ur. l. RS, št. 98/1999 in naslednji
ZZZiv - neuradno prečiščeno besedilo 8 (mar. 2018)

6.3.B

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Ur. l. RS, št. 33/2001 in naslednji
ZVet-1 - neuradno prečiščeno besedilo 5 (apr. 2018)

6.3.1.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije
Ur. l. RS, št. 35/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2008)

572
Splošni in posebni pogoji za prostore in opremo veterinarskih organizacij? (2.-5. člen)
- Na zgradbi, v kateri je veterinarska organizacija, mora biti viden napis z imenom organizacije, na vhodnih vratih
mora biti zvonec in obvestilo o delovnem času ter številka telefona dežurnega veterinarja v primerih, ko je to
potrebno zaradi zagotavljanja neprekinjene veterinarske službe.
- Dvorišče in poti na funkcionalnem zemljišču okoli veterinarske organizacije morajo biti tlakovane ali asfaltirane
tako, da je omogočeno čiščenje in dezinfekcija, druge površine pa morajo biti pokrite s travno rušo.
- Veterinarska organizacija mora imeti samostojen vhod oziroma vhod, ločen od morebitnega stanovanjskega dela
zgradbe.
- Prostori veterinarske organizacije, razen pisarn, morajo biti urejeni tako, da je jasno, kateri del so delovni
prostori te organizacije in kateri del so morebitni stanovanjski prostori.
- Prostori veterinarske organizacije, razen pisarn, morajo biti urejeni tako, da se lahko vzdržujejo v higienskem
stanju in razkužujejo.
- Tla in stene do stropa vseh delovnih in pomožnih prostorov, razen pisarn, morajo biti iz materiala, ki se lahko
mokro čisti in razkužuje.
- Prostori morajo biti, glede na vrsto živali, vsebino in obseg dela, primerno veliki, svetli, zračni in suhi ter primerno
temperirani.
- Vsi delovni prostori morajo biti osvetljeni z dnevno ali umetno svetlobo in sicer na mestu pregleda živali,
materiala ipd. najmanj 550 lux, v drugih delovnih prostorih najmanj 300 lux, v pomožnih prostorih pa najmanj 110
lux.
- Prostori in druge površine, iz katerih bi se lahko prenesli povzročitelji kužnih bolezni in druge snovi, ki lahko
ogrožajo okolje, morajo biti urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
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- Izolator za okužene živali in živali, za katere obstoja sum, da so okužene, mora biti lociran ob veterinarski
organizaciji in urejen tako, da so živali med seboj ločene, da ga je možno mokro čistiti in razkuževati in da je
preprečeno prenašanje kužnih bolezni. Če je izolator v veterinarski organizaciji, mora imeti poseben vhod.
- Za odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti v veterinarski organizaciji, mora biti zagotovljeno zbiranje v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
člen 6.-18. opredeljujejo posebne pogoje glede na tip veterinarske ambulante
6.3.2.

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
Ur. l. RS, št. 45/2000 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2004)

573
Kakšni so minimalni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zavetišča za zapuščene živali? (3. člen)
- Celotno zavetišče mora biti ograjeno in, če osebje ni stalno prisotno, tehnično varovano (alarm, vezan na
varnostno službo, policijo ali telefon vodje zavetišča).
- Tla in stene v prostorih, kjer so nameščene živali, morajo biti iz neporoznega in nehigroskopičnega materiala
oziroma taka, da se jih da enostavno čistiti in razkuževati, ter odporna na grizenje in praskanje.
- V zaprtih prostorih za živali mora biti zagotovljeno ustrezno zračenje. V teh prostorih morajo biti stene in streha
ustrezno izolirani. V njih je priporočljiva temperatura med 5 °C ter 26 °C in ne sme biti nižja od 0 °C.
- V prostorih, kjer so bolne živali, temperatura ne sme biti nižja od 20 °C
6.3.3.

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu
Ur. l. RS, št. 90/2001
Odredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2014)

6.3.4.

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru
Ur. l. RS, št. 37/2003

574
Kaj določa uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru? (1. in 2. člen)
Določa pravila varstva za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v prostoru.
Prostor je živalski vrt in živalskemu vrtu podoben prostor.
Živalski vrt je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti vsaj 7 dni v letu in v
katerem se zadržuje živali najmanj naslednjega števila prosto živečih živalskih vrst:
1. šest vrst velikih sesalcev ali dvajset drugih vrst sesalcev,
2. šest vrst sov ali ptic ujed ali dvajset drugih vrst ptic,
3. deset vrst dvoživk ali plazilcev,
4. dvajset vrst rib, glavonožcev ali višjih rakov,
5. sto vrst metuljev, ali
6. sto vrst drugih nevretenčarjev.
-Živalskemu vrtu podoben prostor je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti,
vzbujanja pozornosti ter privabljanja ljudi in v katerem se zadržuje manjše število vrst živali, kot je določeno v
prejšnjem odstavku.
6.3.5.

Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.

6.3.6.

Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo shranjevanje in presajanje
živalskih zarodkov
Ur. l. RS, št. 78/2004
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575

Objekti, prostori in oprema organizacij za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje
živalskih zarodkov? (4. in 5. člen)
Objekti za ravnanje z zarodki, med katere sodijo tudi mobilni laboratoriji in laboratoriji na kmetijskem
gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: objekti), morajo biti zasnovani in načrtovani tako, da je možno njihove
prostore učinkovito mokro čistiti, razkuževati in vzdrževati, da bi se izognili kontaminaciji, navzkrižni kontaminaciji
in kakršnimkoli negativnim učinkom iz okolja na zdravstveno ustreznost zarodkov.
a)stalni laboratorij mora imeti naslednje prostore, ki se dajo učinkovito čistiti in razkuževati:
- prostor za pripravo zarodkov, ki je fizično ločen od prostora, v katerem se iz darovalk zarodkov le-ti izpirajo; v
katerem mora biti protiprašna komora, ki preprečuje kontaminacijo iz okolja med manipulacijo, mikromanipulacijo
z zarodki ter ostalimi in vitro postopki;
- prostor za čiščenje in sterilizacijo inštrumentov in opreme;
- prostor za shranjevanje in odpremo zarodkov, ki se ga da zakleniti in je namenjen za shranjevanje zarodkov;
- prostor za shranjevanje zdravil, rezerve dušika in potrošnega materiala;
- če organizacija pridobiva zarodke tudi z metodami in vitro oploditve, mora imeti še dodaten ločen prostor za
pridobivanje jajčnih celic iz jajčnikov darovalk po zakolu;
- sanitarne prostore (WC, prha in garderobne omarice), urejene tako, da se prepreči vnos in prenos kužnih bolezni;
(b) mobilni laboratorij mora biti zaradi sterilizacije opreme in priprave materialov, ki so nujno potrebni pri
ravnanju z zarodki, v stalni navezi z organizacijo in glede opreme imeti vsaj delovno površino, ustrezen mikroskop,
ki omogoča podroben pregled zarodka ali jajčne celice in ustrezno opremo za zamrzovanje. Mobilni laboratorij
mora biti sestavljen iz dveh ločenih delov:
- dela za pregled in pripravo zarodkov (čisti del) in
- dela, namenjenega namestitvi opreme in materialov, ki pridejo v stik z živaljo.
6.3.7.

Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene
živali
Ur. l. RS, št. 78/2004

576

Kakšni so splošni in posebni pogoji glede prostorov in opreme za živalski vrt in zavetišče za zapuščene
živali? (2.-6. člen)
- Na zgradbi, kjer se opravljajo veterinarske dejavnosti, mora biti viden napis z imenom organizacije. Dvorišče in
poti na funkcionalnem zemljišču morajo biti tlakovane ali asfaltirane.
- Prostori, kjer se opravljajo veterinarske dejavnosti, razen pisarn, morajo biti urejeni tako, da se lahko vzdržujejo v
higienskem stanju in razkužujejo.
- Prostori morajo biti glede na vrsto in število živali, primerno veliki ter primerno temperirani, da ni ogroženo
dobro počutje živali.
- Delovni prostori morajo biti osvetljeni z delovno ali umetno svetlobo in sicer na mestu pregleda živali najmanj 550
luxov, v drugih prostorih pa ustrezno delovnemu procesu.
- Prostori in druge površine, iz katerih bi se lahko prenesli povzročitelji kužnih bolezni in druge snovi, ki lahko
ogrožajo okolje, morajo biti urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
- Izolator za okužene živali in živali, za katere obstaja sum, da so okužene, mora biti lociran v neposredni okolici
objekta in urejen tako, da so živali med seboj ločene, da ga je možno čistiti in razkuževati in da je preprečeno
prenašanje kužne bolezni.
Prostori, kjer se opravljajo veterinarske dejavnosti, razen pisarn, morajo biti urejeni tako, da se lahko vzdržujejo v
higienskem stanju in razkužujejo.
- Prostori morajo biti glede na vrsto in število živali, primerno veliki ter primerno temperirani, da ni ogroženo
dobro počutje živali.
- Delovni prostori morajo biti osvetljeni z delovno ali umetno svetlobo in sicer na mestu pregleda živali najmanj 550
luxov, v drugih prostorih pa ustrezno delovnemu procesu.
- Prostori in druge površine, iz katerih bi se lahko prenesli povzročitelji kužnih bolezni in druge snovi, ki lahko
ogrožajo okolje, morajo biti urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
- Izolator za okužene živali in živali, za katere obstaja sum, da so okužene, mora biti lociran v neposredni okolici
objekta in urejen tako, da so živali med seboj ločene, da ga je možno čistiti in razkuževati in da je preprečeno
prenašanje kužne bolezni.
- Posebni pogoji: Organizacija mora imeti za opravljanje storitev veterinarskih dejavnosti naslednje prostore:
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prostor za pregled in zdravljenje živali in kirurške posege;
mesto za pakiranje in odpremo odvzetega materiala za preiskave;
mesto za pomivanje s sterilizacijo;
prostor oziroma mesto za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov;
mesto za priročni laboratorij;
mesto za veterinarja, veterinarskega pomočnika in veterinarsko dokumentacijo, z opremo za vodenje evidenc;
sanitarije;
izolator za živali, pri katerih se sumi na kužno bolezen;
prostor in opremo za shranjevanje poginulih živali (za male živali lahko hladilna skrinja).

6.3.8.

Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
Ur. l. RS, št. 37/2013
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2014)

6.4. LEKARNIŠKA DEJAVNOST (mapa 8)
6.4.1.

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1)
Ur. l. RS št. 85/2016
ZLD-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2017)

6.4.2.

Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti
Ur. l. RS št. 28/2018

578

Kakšni so splošni in posebni pogoji, prostori in oprema za opravljanje lekarniške dejavnosti? (5. in 9.
člen)
Prostori, v katerih se opravlja lekarniška dejavnost, morajo ustrezati predpisom, ki urejajo graditev objektov in
varstvo pri delu. Vhod v lekarno za stranke mora biti ločen od vhoda za prevzem zdravil. Lekarna mora biti
varovana. Vsi lekarniški prostori morajo biti vzdrževani.
Lekarna ima najmanj naslednje prostore, katerih skupna površina ne sme biti manjša od 70 m2, če gre za lekarno
z dvema izdajnima mestoma oziroma se za vsako dodatno izdajno mesto kvadratura poveča za 6 m2:
1. za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
2. za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja – oficino,
3. za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja –
materialko,
4. za pripravo magistralnih zdravil, ki je fizično ločen prostor,
5. za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnico,
6. za farmacevtsko obravnavo pacienta, ki je lahko del oficine, če se zagotavlja zasebnost,
7. za opravljanje strokovno-administrativnih nalog,
8. sanitarije in garderobo,
9. prostor za odmor.
Prostori iz 6., 7. in 9. točke se lahko smiselno združujejo in urejajo glede na obseg poslovanja. Skupna površina
oficine in materialke ne sme biti manjša od 40 m2.
Lekarna, ki zagotavlja 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili, ima poleg prostorov iz drugega odstavka tega
člena tudi:
ločen prostor (čakalnica) za paciente,
ločen prostor z izdajnim mestom,
prostor in opremo za počitek v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja pri delu.
6.4.3.

Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti - Datum prenehanja veljavnosti
ali uporabe: 27. 1. 2017
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Ur. l. RS, št. 94/2011
Opombe: Se še uporablja. V pripravi nov Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške
dejavnosti.

6.5. ŠPORT (mapa 8)
6.5.A

Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
Ur. l. RS, št. 44/2000 in naslednji
ZVU - neuradno prečiščeno besedilo 3 (feb. 2011)

579
Prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi za varstvo pred utopitvami pri gradnji kopališč! (6. člen)
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri projektiranju, graditvi, rekonstrukcijah in
vzdrževanju objektov, pri katerih obstaja nevarnost utopitve, je treba upoštevati oziroma zagotoviti
tudi predpisane prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe za varstvo pred utopitvami, zlasti pa:
1. označitev kopališč;
2. urejene dostope in izstope iz vode;
3. neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila;
4. označena in primerno zavarovana nevarna mesta;
5. označitev nevarnih mest za skakanje v vodo;
6. namestitev opozorilnih napisov, predpisane reševalne opreme in sredstev za prvo pomoč.
6.5.B

Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
Ur. l. RS, št. 44/2016

6.5.C

Zakon o športu (ZŠpo-1)
Ur. l. RS, št. 22/1998 in naslednji
ZŠpo-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2018)

580
Kaj so športni objekti? Normativi, standardi, priporočila?
Športni objekti in površine za šport v naravi so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine
ter površine za šport v naravi.
Športni center sestavlja en ali več različnih športnih objektov in vadbenih prostorov, ki so povezani v enovito
organizirano strukturo.
Športni objekt je stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki je zgrajen in opremljen za izvajanje športne dejavnosti in
vključuje en ali več vadbenih prostorov, spremljajoče interne prostore in spremljajoče prostore za obiskovalce.
Vadbeni prostor je funkcionalno opremljen prostor ali površina, ki omogoča izvajanje športne vadbe.
Vadbena površina je zaokrožena površina, na kateri se izvaja športna vadba. Za posamezne športne panoge mora
vadbena površina izpolnjevati pogoje panoge.
Površine za šport v naravi so za športno dejavnost opremljene in urejene vadbene površine v naravi, ki so določene
v prostorskih aktih.
Ne glede na prejšnji odstavek so površine za šport v naravi tudi naravne površine, ki niso posebej za športno
dejavnost opremljene in urejene vadbene površine, če so kot take določene v prostorskih aktih in vključene v
mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi
Za posamezne športne panoge izdajajo normative standarde in priporočila pristojne panožne zveze. Npr. Atletska
zveza (IAAF) poda priporočila za gradnjo atletskih športnih površin štadionov.
6.5.D

Zakon o orožju (ZOro-1)
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Ur. l. RS, št. 61/2000 in naslednji
ZOro-1 - neuradno prečiščeno besedilo 3 (okt. 2009)
581
Zahteve za prostore, ki so namenjeni za promet z orožjem?
morajo biti tehnično varovani, tako da je onemogočen dostop nepooblaščenih oseb.
Prostori namenjeni za promet z orožjem, morajo biti mehansko in elektronsko zaščiteni tako, da je onemogočen
dostop nepooblaščenim osebam. V primeru, da se v prostoru hrani več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1.
točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni oseb signal vezan na intervencijski center
varnostnega podjetja.
Proizvedeno, predelano in popravljeno orožje se mora hraniti v prostoru, ki je ločen od prostora za proizvodnjo,
predelavo ali popravilo. Orožje se mora hraniti ločeno od streliva v protivlomnem vsebniku, strelivo pa v ognjevarni
omari.
V prostorih, namenjenih za promet z orožjem, se orožje lahko razstavlja v vitrinah za orožje ali tako, da je varovano
z mehansko zaporo.
V primeru, da se orožja razstavlja v izložbi mora biti ta mehansko zaščitena z varnostnim steklom proti vdoru in
elektronska zaščita proti razbitju. Kolikor so kovinske rešetke opremljene s senzorskim kablom, varnostno steklo
ni potrebno.
Orožje in strelivo se izven delovnega časa praviloma hrani v skladišču, ki je ločeno od prodajnih prostorov in je
ustrezno opremljeno ter zaščiteno v skladu z določili prvega, drugega in petega odstavka tega člena.
582
Zahteve za strelišča?
Strelišče po tem zakonu (civilno strelišče) je objekt, namenjen športno rekreativnemu streljanju, ki izpolnjuje
tehnične in varnostne pogoje za uporabo varnostnega, lovskega in športnega orožja.
Prostor na strelišču kjer se hrani orožje in strelivo mora biti ločen od prostora, ki je namenjen za izvajanje
streljanja in namenjen le hrambi orožja.
Prostor, namenjen za hrambo orožja in streliva, mora biti mehansko in elektronsko zaščiten. Orožje je potrebno
hraniti ločeno od streliva v protivlomnem vsebniku strelivo pa v ognjevarni omari. V primeru, da se v prostoru hrani
več kot 30 kosov orožja iz kategorije B, C in 1. točke kategorije D, mora biti v času, ko objekt ne obratuje in v njem ni
oseb, signal vezan na intervencijski center varnostnega podjetja.
V času redne dejavnost v objektu, kjer se hrani orožje, mora biti prostor, v katerem se hrani orožje zaklenjen, ključi
prostora pa pri odgovorni osebi.
6.5.1.

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
Ur. l. RS, št. 84/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2018)

6.5.2.

Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč
Ur. l. RS, št. 59/2017

6.5.3.

Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa
Ur. l. RS, št. 108/2008

6.5.4.

Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za
izvajanje streljanja
Ur. l. RS, št. 66/2001

583
Kakšni so tehnični pogoji varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje?
Prostori morajo imeti poleg mehanske tudi elektronsko zaščito. Orožje se mora shranjevati ločeno od streliva...
584

splošna pravila reda na strelišču?
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- splošna pravila (Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost
vsakogar na strelišču, zato se od njih zahteva stalna pozornost in skrbnost pri ravnanju s strelnim orožjem,
samodisciplina ter previdnost med gibanjem po strelišču.)
- dolžnosti upravljavca strelišča in vodje streljanja
- dolžnosti strelcev in obiskovalcev na strelišču
6.5.5.

Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih
Ur. l. RS, št. 17/2011

6.5.6.

Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
Ur. l. RS, št. 59/2015
Pravilnik - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (nov. 2015)

585
Kakšni so tehnični pogoji za bazenska kopališča?
Bazensko kopališče se loči na čisti in nečisti del. Čisti del obsega zlasti bazen z bazensko ploščadjo oziroma
površine, ki obdajajo biološki bazen. Bazenska ploščad oziroma površine, ki obdajajo biološki bazen so urejene
tako, da voda s teh površin ne more odtekati v bazen ali v obtočni sistem.
V območju bioloških bazenov bazenček za razkuževanje nog ali sistem bočnih prh ni potreben.
Vsa oprema bazena in bazenske ploščadi je izdelana iz materialov, ki so odporni na korozijske vplive vode in zraka.
V čistem delu bazenskega kopališča je prepovedana uporaba talnih oblog iz vseh vrst tekstilnih materialov oziroma
podobnih oblog, ki onemogočajo učinkovito čiščenje
6.5.7.

Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda
Ur. l. RS, št, 39/2008

6.5.8.

Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na
kopališčih
Ur. l. RS, št. 88/2003
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2007)

586
Tehnični ukrepi in zahteve za kopališča? (7.-34. člen)
- Kopališča morajo imeti zadostno število PM (največje dovoljeno število obiskovalcev x 0,3 vhod na kopališče več
kot 400 m oddaljen od postajališča javnega prevoznega sredstva, oziroma s faktorjem 0,2, če je postajališče
javnega prevoznega sredstva bližje)
- Na vsakih 50 PM, vsaj eno 1PM za invalide čim bližje vhodu
- Kopališče mora imeti >1PM za intervencijsko vozilo, ki mora biti ob reševalni poti.
- Mora biti zagotovljena možnost takojšnjega neoviranega dostopa reševalnega vozila na njegovo območje. V
dvoranskih kopališčih mora biti zagotovljen dostop z nosili do bazena po najkrajši možni poti.
Bazenska kopališča morajo biti ograjena in morajo imeti najmanj naslednje prostore (11.-27. člen):
- vhodni prostor oziroma vhod (v zaprtem prostoru, od zunanjosti ločenem z vetrolovom.)
- garderobni prostor,
- prostor oziroma površino s prhami,
- sanitarni prostor,
- prehode na bazensko ploščad preko bazenčka ali sistema bočnih prh za razkuževanje nog
- območje bazena.
6.5.9.

Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
Ur. l. RS, št. 88/2004
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2009)
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