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VLADA
3955. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega 

zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah 
na desnem bregu reke Pake v Mestni občini 
Velenje

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 
41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča 

na nekaterih zemljiških parcelah na desnem 
bregu reke Pake v Mestni občini Velenje

1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na 

nekaterih zemljiških parcelah na desnem bregu reke Pake v 
Mestni občini Velenje, ki zožuje priobalno zemljišče.

2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bre-

gu reke Pake, v centru mesta Velenje, poteka po zemljiščih s 

parc. št. 3590, 2703/5, 3608/8 in 2702/6, vse k.o. Velenje, in 
sega pet metrov stran od vodnega zemljišča reke Pake s parc. 
št. 3608/1, k.o. Velenje.

(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča iz prejšnjega od-
stavka je določena s točkami državnega koordinatnega sistema 
v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 

prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster ozi-
roma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo 
evidentiranje nepremičnin.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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Priloga 1: Koordinate točk zunanje meje priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Pake v k.o. Velenje

Koordinate točk nove meje priobalnega zemljišča
y x parcelna številka opis točke

T1 508646.31 135178.65 parc. št.: 3590
T2 508648.31 135167.43 parc. št.: 3590 lomna točka
T2.1 508648.98 135167,89 parc. št.: 3590 in 2703/5 parcelna meja
T2.2 508649.82 135168,59 parc. št.: 2703/5 in 3608/8 parcelna meja
T3 508655.67 135173.41 parc. št.: 3608/8
T4 508665.62 135181.77 parc. št.: 3608/8
T5 508676.63 135191.03 parc. št.: 3608/8 in 2703/5 parcelna meja
T6 508686.31 135198.32 parc. št.: 2703/5 lomna točka
T7 508698.11 135205.91 parc. št.: 2703/5 lomna točka 
T8 508706.94 135209.97 parc. št.: 2703/5 lomna točka
T9 508711.98 135211.92 parc. št.: 2703/5 lomna točka 
T9.1 508711.90 135214.35 parc. št.: 2703/5 in 2702/6 meja dveh parcel
T10 508711.64 135222.52 parc. št.: 2702/6

3956. Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive 
litine, zlitin z železom in jekla

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin  

z železom in jekla

1. člen
(namen)

(1) Ta uredba določa za naprave za taljenje, pretaljevanje, 
zadrževanje na temperaturi in litje sive litine, zlitin z železom in 
jekla (v nadaljnjem besedilu: livarna železa):

– posebne mejne vrednosti za nekatere snovi v odpadnih 
plinih,

– ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak 
in

– prilagoditev obstoječih naprav za proizvodnjo sive litine, 
zlitin z železom in jekla tej uredbi.

(2) Za vprašanja v zvezi z emisijo snovi v zrak iz livarn 
železa, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki 
ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 
Za vprašanja v zvezi z obratovalnim monitoringom emisije 
snovi v zrak iz livarn železa, ki niso urejena s to uredbo, 
se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni 
monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesna-
ževanja.

2. člen
(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za naslednje napra-
ve v livarnah železa:




