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Leto IX

Bančne storitve
3. člen
(1) Bančne storitve so naslednje finančne storitve:
1. sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter
dajanje kreditov iz teh sredstev za svoj račun,
2. storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo
opravljati samo banke.
(2) Depozit po prvi točki prvega odstavka tega člena je
vplačilo denarja oziroma drugih vračljivih sredstev, na podlagi katerega pridobi vplačnik pravico do vrnitve vplačanih
sredstev v določenih rokih.
Opravljanje bančnih storitev
4. člen
Bančne storitve lahko opravlja:
1. banka oziroma hranilnica, ki za opravljanje teh storitev pridobi dovoljenje Banke Slovenije;
2. podružnica tuje banke, ki pridobi dovoljenje Banke
Slovenije za ustanovitev;
3. banka države članice, ki v skladu s tem zakonom
ustanovi podružnico na območju Republike Slovenije oziroma je v skladu s tem zakonom pooblaščena neposredno
opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije.

ZAKON
O BANČNIŠTVU (ZBan)

Prepoved opravljanja bančnih storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne
sme opravljati bančnih storitev, če ni z zakonom drugače
določeno.

Splošna določba
Druge finančne storitve
1. člen
Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje bank in hranilnic.
Banka
2. člen
(1) Banka je delniška družba s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
(2) V sodni register se ne sme vpisati ime banka ali
hranilnica ter izpeljanka iz teh besed, če pravna oseba ne
izpolnjuje pogojev za opravljanje bančnih storitev.

6. člen
(1) Druge finančne storitve po tem zakonu so naslednje
finančne storitve:
1. factoring;
2. finančni zakup (leasing);
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov;
5. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
6. trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti;
7. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb;
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8. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
9. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr.
plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice);
10. oddajanje sefov;
11. posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih
poslov;
12. storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki
ureja trg vrednostnih papirjev;
13. upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske oziroma investicijske
sklade;
14. opravljanje poslov plačilnega prometa.
(2) Banka lahko opravlja druge finančne storitve iz prvega
odstavka tega člena, če za opravljanje teh storitev dobi dovoljenje Banke Slovenije, in če izpolnjuje pogoje, ki jih določa
zakon, ki ureja posamezne od drugih finančnih storitev.
(3) Posamezni pojmi iz prvega odstavka tega člena
imajo naslednji pomen:
1. factoring je odplačno prevzemanje terjatev z regresom ali brez;
2. finančni zakup (leasing) je dajanje sredstev v zakup,
katerega trajanje je približno enako pričakovani življenjski
dobi sredstva, ki je predmet zakupa, in pri katerem zakupnik
pridobi večino koristi od uporabe sredstva ter prevzame
celotno tveganje posla;
3. izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je posredno ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut ali blaga oziroma višine obrestne mere.
Druge finančne organizacije
7. člen
(1) Druge finančne organizacije po tem zakonu so pravne osebe, ki kot izključno ali pretežno dejavnost opravljajo
druge finančne storitve iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona oziroma druge finančne storitve na podlagi zakona,
ki ureja zavarovalništvo, trg vrednostnih papirjev, investicijske sklade in družbe za upravljanje ter na podlagi drugih
zakonov, ki urejajo finančne storitve.
(2) Nefinančne organizacije po tem zakonu so vse druge pravne osebe, razen bank in pravnih oseb iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše merila pretežnega opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Prepoved opravljanja drugih dejavnosti
8. člen
Banka ne sme opravljati drugih dejavnosti razen bančnih storitev, drugih finančnih storitev iz prvega odstavka
6. člena tega zakona in pomožnih bančnih storitev iz
2. točke drugega odstavka 96. člena tega zakona.
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Povezane osebe in posredne naložbe
10. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih
povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali
bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni
rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovanje
oziroma rezultate poslovanja druge osebe.
(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti
osebe, ki so med seboj povezane:
1. kot ožji družinski člani;
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo
za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno
ali neposredno udeležena v drugi osebi;
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba
oziroma osebe, ki se štejejo za povezane po drugih točkah
tega člena;
4. tako, da tvorijo koncern po zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98
– v nadaljnjem besedilu: ZGD);
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja
tarifni del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo
to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski
člani te osebe.
(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem
zakonu se štejejo:
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja
zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza;
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne
poslovne sposobnosti;
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti
in so osebi dodeljene v skrbništvo.
(4) Odvisna oziroma obvladujoča družba po tem zakonu je odvisna oziroma obvladujoča družba v smislu
462. člena ZGD.
(5) Obvladovanje po tem zakonu je razmerje med odvisno in obvladujočo družbo oziroma temu razmerju podobno
razmerje med katerokoli fizično in pravno osebo.
(6) Kadar je v tem zakonu določeno, da banka ne sme
imeti naložb v določeni pravni osebi, se prepoved nanaša
tako na neposredne kot tudi posredne naložbe.
(7) Posredne naložbe so naložbe v osebe, ki so povezane z določeno pravno osebo iz šestega odstavka tega
člena.
Posredna pridobitev

Udeležba in kvalificirani delež
9. člen
(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v
drugi osebi, če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 20% deležem.
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali
neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma
drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež
glasovalnih pravic ali deleže v kapitalu določene pravne
osebe.

11. člen
(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju
oziroma v kapitalu, je oseba, za račun katere je druga
oseba kot neposredni imetnik pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo
pri upravljanju.
(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik
delnic, poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih
papirjev, katerih neposredni imetnik je s to osebo povezana
oseba.
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Uskladitev denarnih zneskov

3. Delničarji banke

12. člen
Banka Slovenije uskladi denarne zneske določene v
drugem odstavku 15. člena, drugem odstavku 153. člena in
229. členu tega zakona, če se za več kot 10% spremeni
razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije.

Prepoved pridobitve delnic banke

Oseba države članice in tuja oseba
13. člen
(1) Oseba države članice Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država
članica) je fizična oseba, ki ima bivališče na območju države
članice, oziroma pravna oseba s sedežem na območju države članice.
(2) Tuja oseba po tem zakonu je oseba, ki ima sedež
oziroma bivališče izven območja Republike Slovenije in izven območja države članice.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah
Uporaba določb zakona o gospodarskih družbah
14. člen
Za banke se uporabljajo določbe ZGD, ki veljajo za
delniško družbo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
2. Osnovni kapital in delnice banke
Osnovni kapital banke
15. člen
(1) Banka se lahko ustanovi samo kot delniška družba.
(2) Najnižji znesek osnovnega kapitala banke je
1.000,000.000 tolarjev.
Delnice banke
16. člen
(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime.
(2) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane v denarju in pred vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
(3) Delnice banke morajo biti izdane v nematerializirani
obliki.
(4) Banka ne sme posredno ali neposredno kreditirati
in dajati jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic družb, v
katerih kapitalu je banka udeležena z najmanj 20% deležem.
(5) Za kreditiranje iz četrtega odstavka tega člena se
štejejo tudi drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem
namenu enaki kreditu.
Prednostne delnice banke
17. člen
Banka ne sme imeti v sestavi osnovnega kapitala več
kot tretjino prednostnih delnic.

18. člen
Če je banka imetnik delnic oziroma poslovnih deležev
druge banke oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih je v kapitalu ali pri glasovanju udeležena z več kot
10%, ta druga banka oziroma druga finančna organizacija
ne more pridobiti delnic banke, na podlagi katerih bi bila v
kapitalu banke ali pri glasovanju udeležena z več kot 10%.
Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža
19. člen
(1) Za pridobitev delnic banke, na podlagi katerih oseba posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani
delež (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani imetnik) v banki je
potrebno dovoljenje Banke Slovenije (dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža).
(2) Oseba, ki je pridobila dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena, mora za vsako nadaljnjo pridobitev delnic banke, na podlagi katere doseže ali preseže mejo 20%, 33% ali
50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke ali
na podlagi katerih oseba postane obvladujoča družba banke, pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Če namerava oseba, ki je pridobila dovoljenje iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena odtujiti delnice
tako, da bi se zaradi tega njen delež zmanjšal pod mejo, za
katero je pridobila dovoljenje, mora o tem obvestiti Banko
Slovenije.
(4) Banka Slovenije predpiše način obveščanja iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz
drugega odstavka tega člena obvestiti pristojni nadzorni organ posamezne države članice, če je bodoči kvalificirani
imetnik ena od naslednjih oseb:
1. banka, ki je v tej državi članici upravičena opravljati
bančne storitve,
2. obvladujoča oziroma odvisna družba banke iz
1. točke tega odstavka,
3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki
obvladujejo banko iz 1. točke tega odstavka.
(6) Če je bodoči kvalificirani imetnik banka države članice oziroma tuja banka, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža priložiti tudi soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa.
Odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega
deleža
20. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža je treba priložiti listine iz 4. in 5. točke
37. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za pridobitev kvalificiranega deleža, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja:
1. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja
bodoči kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe,
oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil bodoči kvalificirani
imetnik oziroma z njim povezane osebe, lahko ogroženo
poslovanje banke v skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
2. da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja
bodoči kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane osebe,
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oziroma zaradi načina povezanosti med temi osebami, lahko
onemogočeno ali bistveno oteženo opravljanje nadzora nad
banko.
(3) Banka Slovenije zavrne zahtevo za pridobitev kvalificiranega deleža bodočemu tujemu kvalificiranemu imetniku,
tudi če je ob upoštevanju predpisov države te osebe oziroma ob upoštevanju prakse države te osebe pri uporabi in
izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano oziroma
bistveno oteženo izvajanje nadzora v skladu z določbami
tega zakona.
(4) Pred odločitvijo na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka tega člena mora dati Banka Slovenije bodočemu kvalificiranemu imetniku rok, ki ne sme biti krajši od
15 dni in ne daljši od 30 dni, da se izjasni o razlogih za
zavrnitev dovoljenja.
(5) Če je pravna oseba vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, se postopek odločanja o
dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža združi s postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev.

(2) Določba pogodbe o zaposlitvi člana uprave banke
oziroma drugega delavca banke, ki je v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, je nična.

Sankcija za kršitev

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke

21. člen
(1) Če oseba pridobi delnice v nasprotju s 18. oziroma
19. členom tega zakona, iz tako pridobljenih delnic nima
glasovalnih pravic.
(2) Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona, če
imetnik kvalificiranega deleža krši obveznosti nadrejene banke v bančni skupini iz 97. člena tega zakona oziroma nadrejenega finančnega holdinga v bančni skupini iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona oziroma če oseba iz prvega
odstavka 100. člena tega zakona krši obveznosti iz drugega
odstavka 100. člena tega zakona ali če nastopijo okoliščine
iz drugega oziroma tretjega odstavka 20. člena tega zakona.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena imetnik
kvalificiranega deleža izgubi glasovalne pravice iz delnic, na
podlagi katerih je njegov delež pri glasovanju večji kot 10%.

25. člen
(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 24. člena tega zakona.
(3) Banka Slovenije lahko odloči, da mora kandidat za
člana uprave v postopku odločanja o dovoljenju opraviti
predstavitev vodenja poslov banke.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka
tega člena, če na podlagi listin iz drugega odstavka tega
člena in predstavitve iz tretjega odstavka tega člena zaključi,
da kandidat izpolnjuje pogoje za člana uprave banke.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje funkcije člana uprave banke tudi, če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti
in poslov, ki jih oseba opravlja, oziroma zaradi dejanj, ki jih
je oseba storila, lahko ogroženo poslovanje banke v skladu
s pravili o obvladovanju tveganj.
(6) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te
funkcije v drugi banki pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za
imenovanje. Za dovoljenje se smiselno uporabljajo določbe
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.

4. Organi banke
Uprava banke
22. člen
(1) Uprava banke mora imeti najmanj dva člana, ki
banko skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu.
Nobeden izmed članov uprave banke oziroma prokurist ne
sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje banke za
celoten obseg poslov iz dejavnosti banke.
(2) Člani uprave banke morajo biti v banki v delovnem
razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas.
(3) Najmanj en član uprave mora obvladati slovenski
jezik. Najmanj en član uprave mora imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih interesov.
(4) Uprava mora voditi posle banke v Republiki Sloveniji.
Pogodba o zaposlitvi članov uprave
23. člen
(1) Z dnem imenovanja izredne uprave prenehajo vse
posebne ugodnosti, ki jih imajo člani uprave banke in drugi
delavci banke na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne
velja tarifni del kolektivne pogodbe.

Pogoji za člana uprave banke
24. člen
(1) Član uprave banke je lahko oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na
kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana.
(2) Pogoj iz prve točke prvega odstavka tega člena je
izpolnjen, če ima oseba zadostna teoretična in praktična
znanja za vodenje bančnih poslov. Šteje se, da je pogoj iz
prve točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če ima
oseba najmanj petletne izkušnje pri vodenju poslov podjetja
primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih
primerljivih poslov.

Dolžnosti članov uprave
26. člen
(1) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka
posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj, kot so
določena s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, oziroma drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje oziroma druge finančne storitve, ki jih opravlja banka, in
predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
(2) Člani uprave banke morajo zagotoviti spremljanje
tveganj, katerim je banka izpostavljena pri poslovanju, ter
sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi banka obvladuje tveganja.
(3) Člani uprave morajo zagotoviti organizacijo sistema
notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja banke in
notranjo revizijo ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu s
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
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(4) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka
vodi poslovne in druge knjige ter poslovno dokumentacijo,
sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila ter poroča
oziroma obvešča Banko Slovenije v skladu s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotovitve izločitvenega razloga iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne
velja za osebe, ki so člani nadzornega sveta oziroma uprave
nadrejene banke v bančni skupini.

Obveščanje nadzornega sveta

Pristojnosti nadzornega sveta banke

27. člen
(1) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet banke o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da
banka ne dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega
zakona,
4. o nastanku velikih izpostavljenosti ter izpostavljenostih banke do povezanih oseb.
(2) Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma
pisno obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih drugih pravnih oseb,
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali
neposredno, član uprave sam oziroma njegov ožji družinski
član pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član uprave skupaj z njegovimi ožjimi
družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo
kvalificiranega deleža.

30. člen
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD, ima
nadzorni svet banke tudi naslednje pristojnosti:
1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike
banke,
2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta
banke,
3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema
notranjih kontrol,
4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega
programa dela notranje revizije,
5. odločanje o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave
28. člen
(1) Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje
funkcije člana uprave banke:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če član uprave huje krši dolžnosti člana uprave iz
26. oziroma 27. člena tega zakona.
(2) Če je bil nad članom uprave začet postopek za
odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zaradi kršitev, zaradi katerih je bil nad banko začet postopek za
odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, lahko
Banka Slovenije oba postopka združi.
Člani nadzornega sveta banke
29. člen
(1) Za člana nadzornega sveta banke ne more biti
imenovana oseba:
1. ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih ima
banka več kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem kapitalu,
2. ki je član nadzornega sveta ali uprave v drugi banki
oziroma borzno posredniški družbi,
3. katerih obveznosti do banke so večje od njenih
terjatev in naložb v banki, oziroma ki je povezana s pravnimi
osebami, katerih obveznosti do banke so večje od terjatev in
naložb v banki.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki urejajo udeležbo
delavcev pri upravljanju, delavci banke ne morejo biti člani
nadzornega sveta te banke.

Dolžnosti članov nadzornega sveta banke
31. člen
(1) Člani nadzornega sveta banke morajo:
1. nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije,
2. obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora
nad banko,
3. preveriti letna in druga finančna poročila banke in o
tem izdelati obrazloženo mnenje,
4. obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu
uprave.
(2) Člani nadzornega sveta banke solidarno odgovarjajo banki za škodo, ki je nastala kot posledica opustitve
njihovih dolžnosti po prvem odstavku tega člena, razen če
dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.
(3) Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o:
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v upravnih in nadzornih organih drugih pravnih oseb,
2. pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali
neposredno, član nadzornega sveta sam oziroma njegovi
ožji družinski člani, pridobili delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član nadzornega sveta
skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi
doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma se njihov delež
zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža.
5. Redna likvidacija banke
Sklep skupščine o začetku likvidacijskega postopka
32. člen
(1) Skupščina banke lahko sprejme sklep o prenehanju banke.
(2) Za likvidacijo banke na podlagi sklepa iz prvega
odstavka tega člena se uporabljajo določbe ZGD o likvidaciji
delniške družbe na podlagi sklepa skupščine, če ni v tem
razdelku drugače določeno.
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(3) Določbe tega razdelka se smiselno uporabljajo tudi,
kadar skupščina banke sprejme sklep, s katerim se dejavnost banke spremeni tako, da banka ne opravlja več bančnih storitev.
Likvidacijski upravitelj banke
33. člen
Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana
samo fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za
člana uprave banke.
Omejitev dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
34. člen
(1) Uprava banke mora obvestiti Banko Slovenije o
sklepu iz prvega odstavka 32. člena tega zakona naslednji
delovni dan po sprejemu sklepa.
(2) Banka Slovenije na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega člena izda odločbo, s katero:
1. omeji veljavnost dovoljenja za opravljanje bančnih
oziroma drugih finančnih storitev na posle, ki so potrebni za
izvedbo likvidacije banke,
2. določi, v katerem obsegu se za banko v likvidaciji
uporabljajo pravila o obvladovanju tveganj.
(3) Po začetku likvidacije lahko banka opravlja samo še
tiste bančne posle, ki so določeni z odločbo iz drugega
odstavka tega člena.
Ponovna pridobitev dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
35. člen
(1) Če skupščina banke odloči, da banka deluje dalje,
lahko banka ponovno prične opravljati bančne storitve samo, če ponovno pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
(2) Predlogu za vpis sklepa iz prvega odstavka tega
člena v sodni register je treba priložiti novo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
III. OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV
1. Dovoljenja v zvezi z opravljanjem bančnih storitev
Vrste dovoljenj
36. člen
(1) Banka mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev).
(2) Če banka poleg bančnih storitev opravlja druge
finančne storitve, mora pred vpisom ustrezne dejavnosti v
sodni register pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Če se banka združi z drugo banko oziroma drugo
pravno osebo, mora pred vpisom v sodni register sklepa o
pripojitvi oziroma spojitvi pri prevzemni banki, pridobiti dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
združitev).
(4) Banka mora pred ustanovitvijo podružnice v tujini
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: dovoljenje za ustanovitev podružnice v tujini).
(5) O dovoljenju iz drugega odstavka tega člena odloči Banka Slovenije hkrati z odločitvijo o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev, razen kadar je bila zahteva za izdajo
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dovoljenja iz drugega odstavka tega člena vložena po tem,
ko je banka pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih
storitev.
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev
37. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih
storitev je potrebno priložiti:
1. statut v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
2. poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, iz katerega
je razvidna vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska zgradba banke, kadrovska struktura banke, računovodske politike in postopki ter organizacija in postopki notranje revizije;
3. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter
naslova oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega
zneska delnic in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu
banke;
4. za delničarje, ki so imetniki kvalificiranih deležev:
– izpisek iz sodnega registra oziroma drugega
ustreznega javnega registra;
– če je delničar delniška družba pa tudi izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, če so bile izdane
prinosniške delnice, overjen prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini;
– računovodske izkaze za zadnji dve poslovni leti;
5. seznam oseb, ki so povezane z imetniki kvalificiranih deležev z opisom načina povezave;
6. dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba kadrovsko,
tehnično in organizacijsko sposobna opravljati dejavnosti,
na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(2) Če namerava banka poleg bančnih storitev opravljati tudi druge finančne storitve, mora zahteva za izdajo
dovoljenja obsegati določno navedbo teh drugih finančnih
storitev.
Pogoji za opravljanje bančnih storitev
38. člen
(1) Banka Slovenije lahko določi kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka za
opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik.
(2) Banka lahko za posredovanje pri sklepanju kreditnih in drugih poslov v okviru dejavnosti banke s pogodbo
pooblasti kreditnega posrednika.
Odločanje o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev
39. člen
(1) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, če ugotovi, da banka izpolnjuje pogoje za opravljanje teh storitev.
(2) Če banka zahteva tudi izdajo dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev, Banka Slovenije v izreku odločbe izrecno navede, na katere druge finančne storitve se
dovoljenje nanaša.
Zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje
bančnih storitev
40. člen
Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje bančnih storitev:
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1. če delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev,
nimajo dovoljenja iz prvega odstavka 19. člena tega zakona,
2. če člani uprave nimajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave,
3. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja,
da banka ni organizirana v skladu s tem zakonom,
4. če iz statuta banke in druge dokumentacije izhaja,
da niso zagotovljeni pogoji za poslovanje banke, določeni s
tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
5. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da banka kadrovsko, organizacijsko oziroma tehnično ne
bo sposobna opravljati v poslovnem načrtu predvidenega
obsega bančnih oziroma drugih finančnih storitev,
6. če so določbe statuta banke v nasprotju z določbami tega zakona oziroma določbami predpisov, izdanih na
njegovi podlagi,
7. če drug zakon, ki ureja opravljanje posameznih drugih finančnih storitev, predvidenih v poslovnem načrtu banke, za opravljanje teh storitev določa posebne pogoje, in
banka teh pogojev ne izpolnjuje,
8. če banka ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje
bančnih storitev oziroma drugih finančnih storitev, na katere
se zahteva za izdajo dovoljenja nanaša.
Prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
41. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev preneha:
1. če banka ne začne poslovati v šestih mesecih od
izdaje dovoljenja,
2. če banka preneha z opravljanje bančnih storitev za
več kot eno leto,
3. z začetkom stečajnega postopka oziroma postopka
prisilne likvidacije,
4. z zaključkom redne likvidacije banke.
(2) Če nastopi razlog iz prvega odstavka tega člena
izda Banka Slovenije sklep, s katerim ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Banka ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z
opravljanjem bančnih storitev:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena od dneva vročitve odločbe iz drugega odstavka tega
člena,
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od
dneva, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko, oziroma od dneva, ko ji je vročena odločba,
s katero Banka Slovenije odloči o začetku postopka prisilne
likvidacije,
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od
dneva sprejema sklepa iz prvega odstavka 32. člena tega
zakona.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev.
Dovoljenje za združitev
42. člen
(1) Za odločanje o dovoljenju za združitev se smiselno
uporabljajo določbe 37. do 40. člena tega zakona.
(2) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev tudi, če organ, pristojen za varstvo konkurence, zavrne zahtevo za soglasje za združitev oziroma
prepove združitev na podlagi zakona, ki ureja varstvo konkurence.
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2. Opravljanje bančnih storitev izven območja
Republike Slovenije
Opravljanje dejavnosti v državi članici
43. člen
Banka lahko opravlja bančne in druge finančne storitve, za katere je pridobila dovoljenje Banke Slovenije, na
območju države članice bodisi preko podružnice bodisi neposredno, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisi te države članice.
Opravljanje dejavnosti v državi članici preko
podružnice
44. člen
(1) Banka, ki namerava odpreti podružnico v državi
članici, mora o tem obvestiti Banko Slovenije, in navesti
državo članico, v kateri namerava odpreti podružnico. Obvestilu mora priložiti:
1. opis dejavnosti, ki jih bo opravljala podružnica in
njen načrt poslovanja;
2. imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice;
3. naslov podružnice v državi članici, na katerem bo
mogoče pridobiti dokumentacijo o podružnici.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku treh mesecev obvestilo iz prvega odstavka tega člena s prilogami
posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice
in o tem obvestiti banko.
(3) Hkrati z obvestilom iz drugega odstavka tega člena
mora Banka Slovenije pristojnemu nadzornemu organu države članice posredovati tudi:
1. podatke o višini kapitala banke in kapitalski ustreznosti,
2. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
Banka Slovenije zavrne zahtevo za posredovanje obvestila
nadzornemu organu države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, in ob upoštevanju načrtovanega obsega poslovanja, zaključi, da obstoji utemeljen dvom o ustreznosti
organizacije in upravljanja podružnice oziroma finančnega
položaja banke.
(5) Banka mora Banko Slovenije obvestiti o vsaki spremembi podatkov iz prvega odstavka tega člena najmanj en
mesec pred nameravano spremembo. Banka Slovenije mora obvestilo posredovati pristojnemu nadzornemu organu
države članice v roku treh mesecev od prejema.
Neposredno opravljanje bančnih storitev
v državi članici
45. člen
(1) Banka, ki namerava pričeti z neposrednim opravljanjem bančnih oziroma drugih finančnih storitev, na območju
države članice, mora o tem obvestiti Banko Slovenije in
navesti državo članico, v kateri namerava pričeti z neposrednim opravljanjem dejavnosti. Obvestilu mora priložiti opis
dejavnosti, ki jih bo opravljala v državi članici in načrt poslovanja v zvezi s temi dejavnostmi.
(2) Banka Slovenije mora najkasneje v roku enega
meseca po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena
obvestilo s prilogo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti banko.
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Nadzor nad opravljanjem bančnih storitev
v državi članici

46. člen
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad podružnico
banke v državi članici.
(2) Banka Slovenije lahko zaprosi pristojni nadzorni
organ države članice, v kateri banka opravlja bančne storitve, da opravi pregled poslovanja podružnice banke v tej
državi članici, če se s tem postopek nadzora pospeši oziroma poenostavi oziroma, če je to v skladu z interesi učinkovitosti, enostavnosti, hitrosti oziroma manjših stroškov postopka. Pod enakimi pogoji se lahko pooblaščene osebe
Banke Slovenije udeležijo nadzora, ki ga izvaja pristojni nadzorni organ države članice.
(3) Če banka, ki opravlja bančne storitve v državi članici
kljub opozorilu pristojnega nadzornega organa države članice krši predpise te države članice, sprejme Banka Slovenije
ukrepe nadzora v skladu s tem zakonom. Banka Slovenije
mora nemudoma obvestiti pristojni nadzorni organ države
članice o ukrepih, ki jih je sprejela.
(4) Če Banka Slovenije banki odvzame dovoljenje za
opravljanje bančnih storitev oziroma ji prepove opravljati
posamezne bančne posle oziroma druge finančne storitve, mora o tem nemudoma pisno obvestiti pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih banka opravlja bančne storitve.
Opravljanje bančnih storitev v tujini
47. člen
(1) Banka sme opravljati bančne in druge finančne
storitve v tujini samo preko podružnice.
(2) Za ustanovitev podružnice v tujini mora banka pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
(3) Za odločanje o dovoljenju za ustanovitev podružnice v tujini se smiselno uporabljajo določbe prvega, četrtega
in petega odstavka 44. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije lahko zavrne zahtevo za izdajo
dovoljenja za ustanovitev podružnice v tujini tudi, če je ob
upoštevanju predpisov države, v kateri namerava banka ustanoviti podružnico, oziroma ob upoštevanju prakse pri izvrševanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.
3. Podružnica in prosto opravljanje bančnih storitev
bank držav članic
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Pričetek poslovanja
49. člen
(1) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena
tega zakona lahko prične poslovati preko podružnice z iztekom dvomesečnega roka, šteto od dne, ko Banka Slovenije
od pristojnega nadzornega organa države članice prejme
obvestilo z vsebino, določeno v prvem in tretjem odstavku
44. člena tega zakona.
(2) Banka države članice iz prvega odstavka 48. člena
tega zakona lahko prične neposredno opravljati bančne oziroma druge finančne storitve na območju Republike Slovenije takoj, ko Banka Slovenije od pristojnega nadzornega
organa države članice prejme obvestilo z vsebino, določeno
v prvem in tretjem odstavku 44. člena tega zakona.
(3) Banka države članice iz prvega odstavka tega člena
mora Banko Slovenije obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 1. do 3. točke prvega odstavka
44. člena tega zakona najmanj mesec dni pred nameravano
spremembo.
(4) Določba tretjega odstavka tega člena se smiselno
uporablja tudi v primeru, ko namerava banka države članice
na območju Republike Slovenije odpreti predstavništvo.
Nadzor nad podružnico banke države članice
50. člen
(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije
opravijo pregled poslovanja podružnice banke te države
članice.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake
pristojnosti kot Banka Slovenije na podlagi določb 194. do
201. člena tega zakona.
(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države
članice mora Banka Slovenije opraviti pregled poslovanja
podružnice banke te države članice na območju Republike
Slovenije.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena
je Banka Slovenije pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice banke te države članice na območju Republike
Slovenije v skladu z določbami 194. do 201. člena tega
zakona zaradi preverjanja, če podružnica ravna v skladu z
določbami tega zakona iz tretjega odstavka 48. člena tega
zakona.

Banke držav članic
48. člen
(1) Banka, ki je v državi članici upravičena opravljati vse
oziroma posamezne bančne oziroma druge finančne storitve, lahko te storitve opravlja tudi na območju Republike
Slovenije, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno.
(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja
bančne storitve preko podružnice, veljajo določbe četrtega
odstavka 118. člena tega zakona.
(3) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena
veljajo določbe 90., 91. in 128. člena tega zakona v delu, ki
se nanaša na poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja likvidnostnega tveganja, statistike in
uresničevanja jamstva za vloge.

Ukrepi nadzora nad banko in podružnico banke
države članice
51. člen
(1) Če banka države članice na območju Republike
Slovenije krši določbe iz drugega odstavka 48. člena tega
zakona oziroma če podružnica banke države članice na
območju Republike Slovenije krši določbe iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, ji Banka Slovenije z odredbo
naloži odpravo kršitev.
(2) Če banka države članice oziroma njena podružnica
v roku, določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo
iz prvega odstavka tega člena, obvesti Banka Slovenije pristojni nadzorni organ te države članice.
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4. Opravljanje dejavnosti tujih bank
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verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.

4. 1. Podružnica tuje banke
Uporaba določb
Opravljanje bančnih storitev tuje banke
52. člen
Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije opravlja bančne storitve in druge finančne storitve samo preko
podružnice.
Dovoljenje za ustanovitev podružnice
53. člen
(1) Tuja banka lahko na ozemlju Republike Slovenije
ustanovi podružnico, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice je potrebno priložiti:
1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične
banke;
3. podatke o članih poslovodnih in nadzornih organov
matične banke;
4. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta poslovanja;
5. če iz izpiska iz 2. točke niso razvidni podatki o
lastnikih matične banke: ustrezno listino, ki verodostojno
izkazuje lastnike in njihove deleže pri upravljanju matične
banke;
6. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za pravne osebe, ki so pri upravljanju
matične banke udeležene z več kot 10%;
7. opis bančnih storitev in drugih finančnih storitev, ki
jih bo opravljala podružnica ter poslovni načrt za prva tri leta
poslovanja;
8. dovoljenje nadzornega organa tuje banke za ustanovitev podružnice, oziroma izjavo tega organa, da dovoljenje
po predpisih države tuje banke ni potrebno;
9. izjavo tuje banke, da bo podružnica vodila vso dokumentacijo, ki se nanaša na njeno poslovanje v slovenskem
jeziku in jo hranila na sedežu podružnice, in vodila ločene
računovodske izkaze v skladu s tem zakonom oziroma na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
10. podrobnejši opis sistema jamstva za vloge, ki velja
v državi sedeža matične banke;
11. drugo dokumentacijo, ki jo določi Banka Slovenije,
na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica
kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati
storitve, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
(3) Banka Slovenije lahko kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke zahteva, da tuja
banka na ozemlju Republike Slovenije deponira določen
denarni znesek oziroma drugo ustrezno finančno premoženje oziroma predloži drugo ustrezno zavarovanje, kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih na območju Republike Slovenije.
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje za ustanovitev podružnice tuje banke, če na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga in dokumentacije, priložene zahtevi za izdajo dovoljenja, zaključi, da je podružnica finančno, upravljalsko,
organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljena za poslovanje v skladu z določbami tega zakona.
(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja
za ustanovitev podružnice tuje banke, če je ob upoštevanju
predpisov države sedeža te banke oziroma ob upoštevanju
prakse te države pri uporabi in izvrševanju teh predpisov,

54. člen
(1) Za tujo banko, ki je na območju Republike Slovenije
ustanovila podružnico, veljajo določbe četrtega odstavka
118. člena tega zakona.
(2) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena
se smiselno uporabljajo določbe 5., 7., 8., 9. in 10. poglavja tega zakona. V primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega
zakona se za podružnico uporabljajo tudi določbe 12. poglavja tega zakona.
(3) Za nadzor nad podružnico, ki jo je tuja banka ustanovila na območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe 11. poglavja tega zakona.
(4) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o upravi banke.
(5) Banka Slovenije odvzame podružnici dovoljenje za
ustanovitev tudi:
1. če je nadzorni organ tuje banke tej banki odvzel
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev;
2. če podružnica v primeru iz tretjega odstavka
55. člena tega zakona ne izpolnjuje obveznosti iz naslova
jamstva za vloge.
Sistem zajamčenih vlog pri tuji podružnici
55. člen
(1) Podružnica tuje banke je vključena v sistem jamstva
za vloge v državi, kjer ima sedež tuja banka.
(2) Raven in obseg jamstva za vloge pri podružnici tuje
banke ne sme presegati ravni in obsega, določenega s tem
zakonom.
(3) Če sistem jamstva za vloge v državi, v kateri ima
sedež tuja banka, ne obstaja oziroma je obseg jamstva za
zajamčene vloge manjši kot v Republiki Sloveniji, se mora
podružnica tuje banke vključiti v sistem jamstva za vloge v
Republiki Sloveniji. Način in obseg vključitve tuje podružnice v sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji določi
Banka Slovenije z dovoljenjem za ustanovitev podružnice.
4. 2. Predstavništvo tuje banke
Predstavništvo tuje banke
56. člen
(1) Tuja banka lahko predstavlja in posreduje informacije o dejavnosti tuje banke preko predstavništva kot organizacijskega dela tuje banke.
(2) Predstavništvo ni pravna oseba.
(3) Predstavništvo tuje banke ne sme opravljati nobenih
poslov.
(4) Če predstavništvo tuje banke ravna v nasprotju z
določbo prejšnjega odstavka tega člena, Banka Slovenije
odvzame dovoljenje za ustanovitev predstavništva.
Dovoljenje za ustanovitev predstavništva
57. člen
(1) Za ustanovitev predstavništva mora tuja banka pridobiti dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena je treba priložiti:
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1. izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra države sedeža za matično banko;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične
banke;
3. revidirana poslovna poročila matične banke za zadnja tri leta poslovanja;
4. seznam oseb, ki bodo vodile predstavništvo.
(3) Banka Slovenije vodi register predstavništev.
IV. SODELOVANJE Z NADZORNIMI ORGANI IN ORGANI
EVROPSKIH SKUPNOSTI
Medsebojno sodelovanje domačih nadzornih organov
58. člen
(1) Banka Slovenije in organi, ki so pristojni za nadzor
drugih finančnih organizacij, morajo na zahtevo posameznega nadzornega organa posredovati temu organu vse podatke glede banke oziroma druge finančne organizacije, ki jih
potrebuje v postopku opravljanja nalog nadzora nad finančno organizacijo, v postopku v zvezi z izdajo dovoljenj oziroma pri odločanju o drugih posamičnih zadevah.
(2) Nadzorni organi morajo drug drugega obveščati o
nepravilnostih, ki jih pri opravljanju nadzora ugotovijo, če
so te ugotovitve pomembne tudi za delo drugih nadzornih
organov.
(3) Podrobnejšo vsebino in način medsebojnega sodelovanja nadzornih organov določi minister, pristojen za finance, na podlagi predhodnega mnenja nadzornih organov.
(4) Nadzorni organi morajo vse podatke, ki jih pridobijo
na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena oziroma na podlagi izmenjave podatkov z nadzornimi organi držav članic oziroma tujih držav, varovati kot zaupne in jih smejo uporabiti
samo za namene, za katere so bili ti podatki pridobljeni.
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10. informacije, ki jih je Banka Slovenije pridobila v
okviru izmenjave informacij od pristojnih nadzornih organov
držav članic.
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Banka Slovenije
posredovati:
1. domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja
domačih nadzornih organov na podlagi 58. člena tega
zakona;
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo
za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem
bančnih in drugih finančnih storitev in če za te organe velja
obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem odstavku 58. člena tega zakona;
3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih
potrebujejo za izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad
opravljanjem bančnih in drugih finančnih storitev, ob pogoju
vzajemnosti in če za te organe velja obveznost varovanja
zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem odstavku
58. člena tega zakona;
4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad
banko;
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v
postopku nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske izkaze banke.
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
sme Banka Slovenije podatke iz 10. točke drugega odstavka tega člena posredovati samo, če je to izrecno dovolil
organ, ki je te podatke posredoval Banki Slovenije.
Obveščanje Evropske komisije
60. člen
Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo o
zavrnitvah zahtev za posredovanje obvestila iz četrtega odstavka 44. člena tega zakona.

Obdelava podatkov in posredovanje informacij

Razmerja s tujimi državami

59. člen
(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati
podatke, o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom.
(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so
pomembni za izvrševanje nalog in pristojnosti Banke Slovenije, določenih s tem zakonom se štejejo zlasti podatki o:
1. dovoljenjih za opravljanje bančnih storitev in drugih
dovoljenjih, ki jih izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona;
2. članih uprave in nadzornih svetov bank, njihovi organizaciji, delovanju notranjih revizij;
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju
bančnih storitev bank v državah članicah, in podružnicah
oziroma neposrednem opravljanju dejavnosti bank držav članic v Republiki Sloveniji;
4. podružnicah bank v tujini in podružnicah tujih bank v
Republiki Sloveniji;
5. spoštovanju določb o obvladovanju tveganj iz
5. poglavja in 6. poglavja tega zakona in na njihovi podlagi
izdanih predpisov;
6. poročilih iz 91. člena tega zakona;
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 19. člena tega
zakona;
8. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih
poročilih iz 118. člena tega zakona;
9. izvršenih ukrepih nadzora iz 130. člena tega zakona;

61. člen
(1) Banka Slovenije mora obvestiti Evropsko komisijo o:
1. izdaji vsakega dovoljenja banki, katere posredno ali
neposredno nadrejena družba je pravna oseba s sedežem v
tuji državi;
2. izdaji vsakega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega tuja oseba postane nadrejena družba banke.
(2) Banka Slovenije obvešča Evropsko komisijo o vseh
pomembnejših ovirah, na katere so naletele banke pri opravljanju bančnih storitev v tujih državah.
(3) Če Evropska komisija odloči, da morajo nadzorni
organi držav članic zadržati oziroma prekiniti odločanje o
zahtevah oseb posamezne tuje države, mora Banka Slovenije s sklepom prekiniti postopek za največ tri mesece v
zadevah odločanja o:
1. zahtevah za izdajo dovoljenja banki, katere posredno ali neposredno obvladujoča družba je pravna oseba s
sedežem v tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije;
2. zahtevah za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, na podlagi katerega tuja oseba s sedežem v
tuji državi, na katero se nanaša odločitev Evropske komisije,
postane obvladujoča družba banke.
(4) V obdobju, ko traja prekinitev postopka na podlagi
tretjega odstavka tega člena, rok za odločitev iz prvega
odstavka 224. člena tega zakona ne teče.
(5) Če Evropski svet odloči, da se zadržanje oziroma
prekinitev postopkov iz tretjega odstavka tega člena podalj-
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ša, mora Banka Slovenije s sklepom podaljšati prekinitev
postopka iz tretjega odstavka tega člena za obdobje, določeno z odločitvijo Evropskega sveta.
(6) Ukrepi iz tretjega in petega odstavka tega člena ne
veljajo za:
1. ustanovitev banke kot odvisne družbe banke, ki je v
trenutku sprejema odločitve iz tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičena opravljati bančne storitve v
državi članici, oziroma od te banke odvisne družbe;
2. pridobitev kvalificiranega deleža, katerega bodoči
imetnik bo banka, ki je v trenutku sprejema odločitve iz
tretjega oziroma petega odstavka tega člena upravičena
opravljati bančne storitve v državi članici, oziroma od te
banke odvisna družba.
(7) Banka Slovenije mora Evropsko komisijo na njeno
zahtevo obvestiti o vsaki zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena oziroma o vsaki zahtevi za pridobitev
kvalificiranega deleža, na podlagi katerega bi tuji imetnik
postal obvladujoča družba banke, če Evropska komisija te
podatke potrebuje za ugotovitev dejstev, pomembnih za
sprejem odločitve na podlagi tretjega oziroma petega odstavka tega člena.
V. OBVLADOVANJE TVEGANJ
1. Splošne določbe
Obvladovanje tveganj
62. člen
(1) Banka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh
storitev (kapitalska ustreznost).
(2) Banka mora poslovati tako, da tveganja, ki jim je
banka izpostavljena pri posameznih oziroma vseh vrstah
poslov, ki jih opravlja, nikoli ne presežejo omejitev določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(3) Banka mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku
sposobna pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je trajno sposobna izpolniti vse svoje obveznosti (solventnost).
2. Kapital banke
Kapital banke
63. člen
Kapital banke se zaradi ugotavljanja izpolnjevanja določb o obvladovanju tveganj (v nadaljnjem besedilu: kapital) izračuna na način, določen v naslednjih členih tega
razdelka.
Temeljni kapital
64. člen
(1) Pri izračunu temeljnega kapitala banke se upoštevajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala, razen vplačanega osnovnega kapitala in presežka kapitala na podlagi prednostnih kumulativnih delnic;
2. rezerve banke;
3. preneseni dobiček preteklih let;
4. dobiček tekočega poslovnega leta, vendar največ
do višine 50% tega dobička po odbitku davkov in drugih
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dajatev, ki bremenijo dobiček, če je višino dobička potrdil
pooblaščeni revizor;
5. rezervacije za splošna bančna tveganja iz prvega
odstavka 75. člena tega zakona;
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam iz 1. do 3. in 5. točke tega odstavka.
(2) Pri izračunu temeljnega kapitala se kot odbitne upoštevajo naslednje postavke:
1. lastne delnice;
2. neopredmetena dolgoročna sredstva;
3. prenesena izguba in izguba tekočega leta;
4. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam iz prejšnjih točk tega odstavka.
Dodatni kapital
65. člen
(1) Pri izračunu dodatnega kapitala banke se upoštevajo naslednje postavke:
1. osnovni kapital in presežek kapitala, vplačan na
podlagi prednostnih kumulativnih delnic;
2. podrejeni dolžniški instrumenti,
3. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam iz prejšnjih točk tega odstavka;
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s predpisom iz 67. člena tega zakona glede na
višino temeljnega kapitala.
(3) Podrejeni dolžniški instrumenti so vrednostni papirji
in drugi finančni instrumenti, iz katerih ima imetnik v primeru
stečaja oziroma likvidacije izdajatelja pravico do poplačila
šele po poplačilu drugih upnikov izdajatelja, oziroma ki so
glede dospelosti in drugih lastnosti primerni za pokrivanje
morebitnih izgub zaradi tveganj, ki jim je pri poslovanju izpostavljena banka.
Izračun kapitala
66. člen
(1) Pri izračunu kapitala banke se seštevek temeljnega
in dodatnega kapitala zmanjša za naslednje postavke:
1. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij, v katerih kapitalu je banka udeležena z več kot
10% in druge naložbe v te osebe, ki se pri ugotavljanju
kapitalske ustreznosti teh oseb upoštevajo pri izračunu njihovega kapitala,
2. naložbe banke v delnice oziroma podrejene dolžniške instrumente drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij, ki niso osebe iz 1. točke tega člena, v obsegu, ki
presega 10% kapitala banke izračunanega pred odštetjem
postavk iz 1. in te točke tega člena,
3. nelikvidna sredstva.
(2) Nelikvidna sredstva so naložbe banke v delnice
borze, klirinško depotne družbe, terjatve iz naslova vplačil v
jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi, terjatve iz naslova vplačil v druge sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb, in druga sredstva, ki
jih ni mogoče unovčiti v času, ki je potreben zaradi pravočasne izpolnitve zapadlih denarnih obveznosti.
Predpis o kapitalu in kapitalskih zahtevah
67. člen
Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna
kapitala in kapitalskih zahtev, s katerim določi:
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1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk pri
izračunu kapitala banke in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona in nelikvidnih sredstev iz drugega odstavka 66. člena tega zakona,
4. podrobnejši način izračuna tveganjem prilagojene
aktive s tem, da določi uteži za tehtanje kreditnih tveganj in
faktorje za upoštevanje zunajbilančnih postavk,
5. podrobnejši način izračuna drugih kapitalskih
zahtev.
3. Kapitalska ustreznost
Minimalni kapital banke
68. člen
(1) Kapital banke mora biti vedno najmanj enak vsoti:
1. kapitalskih zahtev, izračunanih z uporabo količnika
minimalne kapitalske ustreznosti iz 69. člena tega zakona,
2. kapitalskih zahtev za prekoračenja stanja udeležbe v
kapitalu nefinančnih organizacij.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
kapital banke nikoli ne sme biti manjši od minimalnega zneska osnovnega kapitala.
Količnik kapitalske ustreznosti
69. člen
(1) Količnik kapitalske ustreznosti je razmerje med kapitalom banke in tveganju prilagojene aktive povečane za
drugim tveganjem prilagojene postavke.
(2) Količnik kapitalske ustreznosti mora vedno znašati
najmanj 8% (količnik minimalne kapitalske ustreznosti).
Tveganju prilagojena aktiva
70. člen
(1) Tveganju prilagojena aktiva je seštevek knjigovodskih stanj vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk,
zmanjšanih za oblikovane posebne rezervacije za te postavke, in tehtanih po stopnji kreditnih tveganj.
(2) Stopnje za tehtanje kreditnih tveganj določi Banka
Slovenije v razponu od 0% za gotovino, terjatve do Banke
Slovenije in kratkoročne terjatve do Republike Slovenije ter
terjatve, zavarovane z denarnimi vlogami v banki, do 100%
za terjatve brez kvalitetnega zavarovanja ter naložbe v osnovna sredstva in kapital, ki se ne odštevajo od kapitala banke.
(3) Zunajbilančne postavke se pri izračunu tveganju
prilagojene aktive upoštevajo z uporabo konverzijskih faktorjev, ki jih določi Banka Slovenije.
Drugim tveganjem prilagojene postavke
71. člen
(1) Tržnim tveganjem prilagojene postavke se izračunajo tako, da se vrednosti vrednostnih papirjev oziroma drugih
finančnih instrumentov, katerih imetnik je banka, ter terjatev
in obveznosti banke iz poslov trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma drugimi finančnimi instrumenti, ki jih je sklenila za
svoj račun, pomnožijo z ustreznimi utežmi za tehtanje:
1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih papirjev;
2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke;
3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe
in z njo povezanih oseb.
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(2) Valutnim tveganjem prilagojene postavke se ugotovijo tako, da se primerjajo vrednosti bilančnih in zunajbilančnih postavk v tujem denarju.
Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu
nefinančnih organizacij
72. člen
Kapitalske zahteve za prekoračena stanja v kapitalu
nefinančnih organizacij se izračunajo kot vsota vrednosti
naložb banke, ki presegajo omejitve določene v drugem
odstavku 87. člena tega zakona oziroma prvem odstavku
88. členu tega zakona. Če naložbe banke presegajo tako
omejitve določene v prvem odstavku 88. člena tega zakona
kakor tudi omejitve, določene v drugem odstavku 87. člena
zakona, se pri izračunu kapitalskih zahtev upošteva samo
tista od obeh vrednosti, ki je višja.
4. Drugi ukrepi obvladovanja tveganj
4. 1. Skupne določbe
Načrtovanje in izvajanje ukrepov obvladovanja tveganj
73. člen
(1) Banka mora za ugotavljanje, merjenje in upravljanje
s tveganji, ki so povezana s poslovanjem banke, določiti
načrt ukrepov obvladovanja tveganj, ki obsega:
1. notranje postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj,
2. ukrepe za obvladovanje tveganj in notranje postopke za izvajanje teh ukrepov,
3. notranje postopke za spremljanje izvajanja ukrepov
za obvladovanje tveganj.
(2) Ukrepi za obvladovanje tveganj in postopki za izvajanje in spremljanje izvajanja teh ukrepov morajo biti v načrtu
iz prvega odstavka tega člena določeni za vsako od vrst
tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri posameznih vrstah
poslov, ki jih opravlja, in za tveganja, ki jim je izpostavljena
pri vseh poslih, ki jih opravlja.
(3) Tveganja iz drugega odstavka tega člena, ki jim je
banka izpostavljena pri svojem poslovanju so zlasti:
1. likvidnostna tveganja,
2. kreditna tveganja,
3. obrestna, valutna in druga tržna tveganja,
4. tveganja zaradi izpostavljenosti do posamezne
osebe,
5. tveganja, povezana z naložbami v kapitalske deleže
in nepremičnine,
6. tveganja neizpolnitve nasprotne stranke povezana z
državo izvora nasprotne stranke.
(4) Banka mora določiti in izvajati ukrepe za obvladovanje tveganj, določene s tem zakonom oziroma na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, in druge ukrepe, ki so glede na
naravo in vrsto tveganj potrebni za obvladovanje teh tveganj.
Predpis o ugotavljanju, merjenju in obvladovanju
tveganj
74. člen
Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri poslovanju, s tem da zlasti določi:
1. podrobnejša merila za razvrščanje postavk po stopnji tveganj zaradi ocene kreditnih tveganj in izračuna posebnih rezervacij, ki jih je banka dolžna oblikovati,
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2. podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk pri izračunu izpostavljenosti banke in podrobnejša merila za upoštevanje skupine oseb iz drugega odstavka 79. člena tega
zakona pri izračunu izpostavljenosti,
3. podrobnejši način izračuna količnikov likvidnosti in
najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati,
4. podrobnejši način izračunavanja stanja posameznih
neizravnanih postavk, in največji dovoljeni obseg posameznih neizravnanih postavk in vseh neizravnanih postavk,
5. podrobnejši način razvrščanja in merjenja tveganj
neizpolnitve nasprotne stranke, povezana z državo izvora
nasprotne stranke,
6. podrobnejši način vrednotenja in vključitve posameznih naložb zaradi izračuna omejitev iz 87. in 88. člena
tega zakona.
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4. izpolnjevanju dolžnikovih obveznosti do banke v preteklih obdobjih.
Spremljanje kreditnih tveganj
78. člen
(1) Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti
banke, mora banka oceniti dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do banke in kvaliteto zavarovanja terjatev
banke po vrsti in obsegu tega zavarovanja.
(2) Banka mora ves čas trajanja pravnega razmerja, ki
je temelj nastanka izpostavljenosti, spremljati poslovanje osebe in kvaliteto zavarovanja terjatev banke.
4. 3. Izpostavljenost
Pojem izpostavljenosti

Rezervacije
75. člen
(1) Banka lahko oblikuje rezervacije za splošna bančna
tveganja, namenjene kritju morebitnih izgub zaradi tveganj,
ki izhajajo iz njenega celotnega poslovanja.
(2) Če banka oblikuje rezervacije za splošna bančna
tveganja, mora v izkazu uspeha ločeno prikazovati prihodke
in odhodke, povezane s povečevanjem oziroma zmanjševanjem teh rezervacij.
(3) Banka mora oblikovati posebne rezervacije glede
na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov.
(4) Za posebne rezervacije iz tretjega odstavka tega
člena se štejejo tudi rezervacije, ki jih oblikuje banka glede
na posebno tveganje neizterljivosti terjatev iz naslova zajamčenih vlog v primeru stečaja druge banke.

79. člen
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe je vsota vseh terjatev in pogojnih terjatev do te osebe, vrednosti
naložb v vrednostne papirje te osebe in vrednosti kapitalskih
deležev banke v tej osebi.
(2) Pri izračunu izpostavljenosti se za posamezno osebo štejeta tudi dve ali več oseb, ki so med seboj povezane
tako, da za banko predstavljajo eno samo tveganje.
Največja dopustna izpostavljenost

76. člen
Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi
neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke.

80. člen
(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ne sme
presegati višine 25% kapitala banke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
izpostavljenost banke do osebe, ki je v razmerju do banke
posredno ali neposredno obvladujoča družba oziroma, ki jo
banka posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot
banko, ne sme presegati višine 20% kapitala banke.
(3) Če banka preseže največjo dopustno izpostavljenost iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena zaradi
združitve dveh pravnih oseb oziroma zaradi drugih vzrokov,
na katere ne more vplivati, mora o tem nemudoma obvestiti
Banko Slovenije. Obvestilu mora priložiti opis ukrepov, ki jih
bo opravila zaradi uskladitve s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena in roke, v katerih bo te ukrepe opravila.

Ocena kreditnih tveganj

Velika izpostavljenost

77. člen
(1) Banka mora v okviru predpisanih in internih meril
razvrščati aktivne bilančne in zunajbilančne postavke po
tveganosti in ocenjevati višino potencialnih izgub iz naslova
kreditnih tveganj.
(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena mora banka
razvrščati v skupine na podlagi ocene sposobnosti dolžnika
izpolnjevati obveznosti do banke ob dospelosti.
(3) Dolžnikovo sposobnost izpolnjevati obveznosti do
banke ob dospelosti mora temeljiti na:
1. oceni finančnega položaja posameznega dolžnika,
2. oceni njegove zmožnosti zagotavljati denarni pritok,
v obsegu, potrebnem za redno izpolnjevanje obveznosti do
banke,
3. vrsti in obsegu zavarovanja terjatev banke do posameznega dolžnika,

81. člen
(1) Velika izpostavljenost banke je izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki dosega ali presega višino 10%
kapitala banke.
(2) Za sklenitev posameznega pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe, je potrebno soglasje nadzornega sveta banke. Soglasje
nadzornega sveta je potrebno tudi za sklenitev pravnega
posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do
posamezne osebe poveča tako, da doseže oziroma preseže
15% oziroma 20% kapitala banke.

4. 2. Kreditna tveganja
Kreditno tveganje

Omejitev vsote velikih izpostavljenosti
82. člen
Vsota vseh velikih izpostavljenosti banke ne sme presegati 800% višine kapitala banke.
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Izpostavljenost do oseb v posebnem razmerju
z banko

83. člen
(1) Osebe v posebnem razmerju z banko so člani uprave, člani nadzornega sveta, prokuristi banke in s temi osebami povezane osebe.
(2) Za sklenitev pravnega posla, ki je temelj nastanka
izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z
banko, je potrebno soglasje nadzornega sveta banke.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
kredite, ki jih odobri banka pod pogoji, ki niso ugodnejši od
tistih, določenih s splošnimi pogoji poslovanja banke.
4. 4. Likvidnostna tveganja
Upravljanje z likvidnostjo
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(2) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij skupno ne sme presegati 60%
višine kapitala banke.
(3) Za naložbe iz prvega in drugega odstavka tega
člena se prva tri leta po pridobitvi ne štejejo naložbe, ki jih je
banka pridobila namesto izpolnitve denarne obveznosti pravne osebe v postopku finančnega prestrukturiranja te osebe.
Omejitev posameznih naložb
88. člen
(1) Vrednost naložb banke iz naslova udeležbe v kapitalu posamezne nefinančne organizacije ne sme presegati
15% višine kapitala banke.
(2) Določba tretjega odstavka 87. člena tega zakona
se uporablja tudi za naložbe iz prvega odstavka tega člena.

84. člen
(1) Banka mora gospodariti z viri in naložbami tako, da
je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse dospele obveznosti.
(2) Banka mora za zavarovanje pred likvidnostnim tveganjem oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja z
likvidnostjo, ki obsega:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje;
2. redno spremljanje likvidnosti;
3. sprejemanje ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma odpravo vzrokov nelikvidnosti.

89. člen
Banka mora dnevno izračunavati količnike likvidnosti
sredstev.

4. 5. Obrestna, valutna in druga tržna tveganja

Izračunavanje

Uskladitev naložb

90. člen
Banka mora tekoče izračunavati in ugotavljati:
1. višino kapitala;
2. kapitalske zahteve;
3. kapitalsko ustreznost;
4. izpostavljenost;
5. kreditna tveganja;
6. stanje neizravnanih postavk in skupno stanje postavk;
7. vrednost naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.

85. člen
Banka mora naložbe zaradi katerih je izpostavljena tveganjem morebitnih izgub zaradi spremembe obrestnih mer,
tečajev tujih valut, spremembe cen vrednostnih papirjev in
drugih finančnih instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj,
ustrezno uskladiti z obveznostmi banke, katerih višina je
odvisna od enakih sprememb.
Stanje neizravnanih postavk
86. člen
(1) Stanje neizravnanih postavk je razlika med aktivnimi
in pasivnimi bilančnimi oziroma zunajbilančnimi postavkami,
katerih višina je odvisna od spremembe obrestnih mer, tečajev tujih valut, spremembe cen vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov oziroma drugih tržnih tveganj.
(2) Banka mora ločeno izračunavati stanje posameznih
neizravnanih postavk, katerih višina je odvisna od posamezne spremembe iz prvega odstavka tega člena.
(3) Stanje posameznih neizravnanih postavk in skupno
stanje vseh neizravnanih postavk ne sme preseči obsega,
določenega s predpisom iz 4. točke 74. člena tega zakona.
4. 6. Naložbe v kapitalske deleže in nepremičnine
Omejitev skupnega obsega naložb
87. člen
(1) Vrednost naložb bank v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo in naložb iz naslova udeležbe v kapitalu nefinančnih organizacij skupno ne sme presegati višine kapitala
banke.

5. Ukrepi spremljanja tveganj in zagotavljanja kapitalske
ustreznosti
5. 1. Izračunavanje in poročanje
Količniki likvidnosti sredstev

Poročila o merjenju tveganj
91. člen
Banka mora Banki Slovenije poročati o:
1. kapitalu,
2. kapitalskih zahtevah,
3. kapitalski ustreznosti,
4. izpostavljenosti,
5. oceni kreditnih tveganj iz 77. člena tega zakona,
6. likvidnosti,
7. stanju neizravnanih postavk,
8. vrednosti naložb v kapital nefinančnih organizacij in
nepremičnine.
Vsebina in način poročanja
92. člen
Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino poročil
iz 91. člena tega zakona ter roke in način poročanja.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 535

VI. KONSOLIDIRANI NADZOR BANK

vati njihove glasovalne pravice, tako da ima skupaj z lastnimi
glasovalnimi pravicami večino, potrebno za imenovanje večine članov uprave oziroma nadzornega sveta, ali
7. ima posredno ali neposredno najmanj 20% glasovalnih pravic oziroma udeležbe v kapitalu podrejene družbe,
in izvršuje to udeležbo skupaj z eno ali več pravnih oseb, ki
niso člani bančne skupine.
(4) Bančna skupina obstoji tudi, če ima finančni holding sedež v državi članici in
1. je finančnemu holdingu na enega od načinov iz tretjega odstavka tega člena podrejena najmanj ena banka s
sedežem v Republiki Sloveniji, in
2. finančnemu holdingu ni podrejena nobena banka, ki
ima v državi članici pravico opravljati bančne storitve, in ki
ima sedež v državi sedeža finančnega holdinga, in
3. ima banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je
podrejena finančnemu holdingu višjo bilančno vsoto kot katerakoli druga banka, ki je podrejena temu holdingu in ima v
državi članici pravico opravljati bančne storitve; kadar ima
finančnemu holdingu podrejena banka s sedežem v Republiki Sloveniji enako bilančno vsoto kot druga temu holdingu
podrejena banka, gre za bančno skupino po tem zakonu, če
je banka s sedežem v Republiki Sloveniji prej pridobila pravico opravljati bančne storitve.
(5) Za posredno udeležbo v smislu tretjega odstavka
tega člena se šteje udeležba preko neposrednega imetnika
kapitalskega deleža oziroma glasovalnih pravic, pri katerem
je nadrejena družba udeležena z najmanj 20% deležem v
kapitalu oziroma glasovalnih pravicah.
(6) Za nadrejeno družbo v bančni skupini se ne glede
na tretji odstavek tega člena ne šteje:
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati
podrejena drugi banki s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
je hkrati podrejen banki oziroma drugemu finančnem holdingu s sedežem v Republiki Sloveniji,
3. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
je hkrati podrejen banki, ki ima v drugi državi članici pravico
opravljati bančne storitve.
(7) Banka Slovenije se lahko dogovori z nadzornimi
organi držav članic, pristojnimi za nadzor posameznih podrejenih bank v bančni skupini, za porazdelitev nalog v zvezi
z nadzorom finančnega položaja bančne skupine.

Bančna skupina

Pojmi povezani z bančno skupino

95. člen
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad banko v bančni skupini, tudi na podlagi konsolidacije finančnega položaja
bančne skupine.
(2) Bančna skupina po tem zakonu obstoji, kadar je
banka ali finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji
nadrejena družba eni ali več bankam oziroma drugim finančnim organizacijam ali družbi za pomožne bančne storitve, s
sedežem v Republiki Sloveniji ali izven nje (v nadaljnjem
besedilu: podrejene družbe).
(3) Šteje se, da je banka ali finančni holding nadrejena
družba v smislu drugega odstavka tega člena, če je v podrejenih družbah iz drugega odstavka tega člena:
1. večinsko posredno ali neposredno udeležena,
2. ima posredno ali neposredno večino glasovalnih pravic,
3. ima pravico imenovati večino članov uprave ali nadzornega sveta,
4. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv,
5. dejansko izvršuje prevladujoč vpliv,
6. ima na podlagi pogodbe z enim ali več drugimi
delničarji oziroma družbeniki odvisne družbe pravico izvrše-

96. člen
(1) Finančni holding je pravna oseba,
1. ki ni banka;
2. katere glavna dejavnost je pridobivanje oziroma imetništvo kvalificiranih deležev oziroma opravljanje drugih finančnih storitev;
3. ki so mu podrejene izključno oziroma pretežno banke oziroma druge finančne organizacije, pri čemer za presojo pretežno podrejenih družb ni odločilno njihovo število,
temveč bilančna vsota, višina kapitala, knjigovodska vrednost deležev in druga gospodarska merila, in
4. kateri je podrejena vsaj ena banka ali borzno posredniška družba.
(2) Družba za pomožne bančne storitve je pravna oseba,
1. katere dejavnost je neposredno povezana z opravljanjem bančnih storitev, oziroma
2. katere dejavnost obsega upravljanje z nepremičninami, upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov oziroma opravljanje podobnih poslov, in ima naravo
pomožne dejavnosti v razmerju do glavne dejavnosti ene
ali več bank.

5. 2. Ukrepi za zagotavljanje kapitalske ustreznosti
in likvidnosti
Prepoved izplačila dobička
93. člen
Banka ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne
dividende oziroma dividende, niti v obliki izplačila iz naslova
udeležbe v dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih, v naslednjih primerih:
1. če je kapital banke manjši od minimalnega kapitala,
določenega v 68. členu tega zakona;
2. če bi se kapital banke zaradi izplačila dobička zmanjšal tako, da ne bi več dosegal minimalnega kapitala, določenega v 68. členu tega zakona;
3. če banka ne zagotavlja najmanjšega obsega likvidnosti, določenega s predpisom iz 3. točke 74. člena tega
zakona;
4. če banka zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala najmanjšega obsega likvidnosti, določenega s predpisom iz 3. točke 74. člena tega zakona;
5. če je Banka Slovenije banki odredila odpravo kršitev
v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih
bilančnih postavk, katerih pravilno izkazovanje bi vplivalo na
izkaz uspeha banke, in banka ni ravnala v skladu s to odredbo o odpravi kršitev.
Ukrepi uprave za zagotovitev minimalnega kapitala
94. člen
(1) Če kapital banke zaradi povečanih kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega minimalnega kapitala, določenega v 68. členu tega zakona, mora uprava banke nemudoma sprejeti tiste ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o katerih je pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, za odločanje o katerih so pristojni
drugi organi banke.
(2) O ukrepih oziroma predlogih ukrepov iz prvega
odstavka tega člena mora uprava poročati Banki Slovenije s
poročilom iz 91. člena tega zakona.
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Obveznosti nadrejene banke v bančni skupini

97. člen
(1) Nadrejena banka v bančni skupini je banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni hkrati podrejena nobeni drugi
banki s sedežem v Republiki Sloveniji. Če v bančni skupini
več bank izpolnjuje ta pogoj je med njimi nadrejena tista, ki
ima najvišjo bilančno vsoto.
(2) Nadrejena banka v bančni skupini je odgovorna za
izpolnjevanje obveznosti bančne skupine, določene s tem
zakonom.
Obvladovanje tveganj v bančni skupini
98. člen
(1) Bančna skupina kot celota mora ravnati v skladu s
pravili o obvladovanju tveganj, določenimi s tem zakonom.
(2) Bančna skupina mora biti organizirana tako, da je
nadrejeni banki v bančni skupini omogočeno spremljanje
tveganj, ki jim je izpostavljena bančna skupina, in izvrševanje ukrepov za obvladovanje teh tveganj.
(3) Bančna skupina mora kot celota izračunavati konsolidirano stanje:
1. kapitala,
2. kapitalske ustreznosti,
3. izpostavljenosti,
4. neizravnanih postavk,
5. naložb v kapital nefinančnih organizacij.
Konsolidacija finančnega stanja in rezultatov
poslovanja bančne skupine
99. člen
(1) Nadrejena banka v bančni skupini mora sestavljati
in predlagati konsolidirane računovodske izkaze.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način ter
obseg konsolidacije in vsebino konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Banka Slovenije lahko banki v bančni skupini naloži, da opravi konsolidacijo posameznih postavk oziroma posameznih poslov ali skupine poslov znotraj bančne skupine,
če je to potrebno zaradi popolnega ali pravilnega prikaza
finančnega stanja oziroma rezultatov poslovanja bančne skupine kot celote oziroma posamezne banke v bančni skupini.
Konsolidacija v drugih primerih
100. člen
(1) Tudi kadar ne gre za bančno skupino po tem zakonu, lahko Banka Slovenije naloži banki, ki je na način iz
drugega odstavka 95. člena tega zakona podrejena pravni
osebi, ki ni banka oziroma finančni holding, da opravi konsolidacijo posameznih poslov oziroma skupin poslov, če je
to potrebno zaradi popolnega ali pravilnega prikaza finančnega stanja oziroma rezultatov poslovanja banke.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora banki
posredovati vse podatke, potrebne za konsolidacijo poslov
oziroma skupin poslov iz prvega odstavka tega člena.
Posredovanje podatkov
101. člen
(1) Podrejene družbe v bančni skupini morajo posredovati nadrejeni družbi vse podatke in informacije, ki jih ta potrebuje za konsolidacijo in zagotoviti ustrezne postopke notranjega nadzora nad pravilnostjo teh podatkov in informacij.
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(2) Pravne osebe iz petega odstavka 95. člena tega
zakona morajo banki, ki jim je nadrejena, sporočati podatke
o njihovih udeležbah v drugih pravnih osebah, ki so pomembni za presojo, ali obstoji obveznost konsolidacije nadrejene
banke v zvezi s posredno udeležbo.
(3) Nadrejena banka v bančni skupini mora zagotoviti,
da ji podrejene družbe v bančni skupini in nadrejeni finančni
holding posredujejo podatke, ki so potrebni za konsolidacijo. Če nadrejeni finančni holding v bančni skupini nadrejeni
banki ne posreduje podatkov, potrebnih za konsolidacijo,
mora banka o tem takoj obvestiti Banko Slovenije.
(4) Podatki in informacije, potrebni za konsolidacijo v
smislu prvega do tretjega odstavka tega člena, so tisti, ki se
nanašajo na:
1. aktivne in pasivne bilančne in zunajbilančne postavke,
2. kapital,
3. veliko izpostavljenost,
4. letno poročilo s prilogami,
5. stanja neizravnanih postavk,
6. naložbe v kapital nefinančnih organizacij,
7. druge postavke, ki vplivajo na konsolidacijo v zvezi z
likvidnostnimi ter tečajnimi, obrestnimi in drugimi tržnimi
tveganji.
Obveščanje Banke Slovenije in razkrivanje podatkov
102. člen
(1) Banka mora Banko Slovenije tekoče obveščati o
vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali
gre za bančno skupino po tem zakonu.
(2) Banka v bančni skupini mora v posebnem dodatku
k letnemu poročilu razkriti podatke o podrejenih oziroma
nadrejenih družbah v bančni skupini.
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o
vsebini in rokih za poročanje na podlagi prvega odstavka
tega člena in podrobnejšo vsebino dodatka k letnemu poročilu iz drugega odstavka tega člena.
VII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
Zaupni podatki
103. člen
(1) Banka mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem
storitev za stranko in pri poslovanju s posamezno stranko.
(2) Zaupni so tudi podatki o stanju hranilnih vlog in
bančnih denarnih depozitov ter stanju in prometu na tekočih
in žiro računih.
Dolžnost varovanja zaupnih podatkov
104. člen
(1) Člani organov banke, delničarji banke, delavci banke oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v
banki oziroma pri opravljanju storitev za banko na kakršen
koli način dostopni zaupni podatki iz 103. člena tega zakona, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam niti jih
sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale tretje
osebe.
(2) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v
naslednjih primerih:
1. če stranka izrecno pisno pristane, da se sporočijo
posamezni zaupni podatki,
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2. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v
kazenskih postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče,
3. določenih z zakonom o preprečevanju pranja denarja,
4. če so ti podatki potrebni za odločitev o pravnih
razmerjih med banko in stranko v sodnem sporu,
5. če so ti podatki potrebni v zapuščinskem postopku
po umrli stranki in predložitev teh pisno podatkov zahteva
oziroma naloži pristojno sodišče,
6. če so ti podatki potrebni zaradi izvršbe na premoženje komitenta in predložitev teh podatkov pisno zahteva
oziroma naloži pristojno sodišče,
7. če te podatke potrebuje Banka Slovenije oziroma
drug nadzorni organ za potrebe nadzora, ki ga vodi v okviru
svojih pristojnosti,
8. če te podatke potrebuje davčni organ v postopku, ki
ga vodi v okviru svojih pristojnosti.
Uporaba zaupnih podatkov
105. člen
Banka Slovenije oziroma drugi organi in sodišča smejo
podatke, ki so jih pridobili na podlagi drugega odstavka
104. člena tega zakona, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili podatki pridobljeni.
VIII. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
Splošna določba
106. člen
Banka mora voditi poslovne knjige, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah in drugimi predpisi, ter ob upoštevanju računovodskih in finančnih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, če ni v tem poglavju drugače določeno.
Vodenje poslovnih knjig, evidenc in dokumentacije
107. člen
Banka mora organizirati poslovanje in tekoče voditi
poslovne knjige, poslovno dokumentacijo in druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče
kadarkoli preveriti ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.
Kontni okvir in sheme izkazov
108. člen
(1) Banka razvršča podatke v računovodske evidence
po kontnem okviru za banke.
(2) Banka pri sestavljanju računovodskih izkazov uporablja sheme računovodskih izkazov za banke.
Letno poročilo
109. člen
(1) Banka sestavlja računovodske in konsolidirane računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki
je enako koledarskemu letu.
(2) Banka mora predložiti Banki Slovenije nerevidirane
računovodske izkaze v dveh mesecih po preteku koledarskega leta.
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Mesečno poročilo
110. člen
Banka mora Banki Slovenije predložiti mesečno poročilo o stanju in prometu na knjigovodskih računih.
Predpis o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
111. člen
Banka Slovenije izda sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank, s katerim predpiše:
1. kontni okvir za banke;
2. vrste in sheme računovodskih izkazov bank;
3. podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila
bank in dodatkov k temu poročilu;
4. podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanja računovodskih izkazov;
5. podrobnejšo vsebino ter način in roke za posredovanje mesečnih poročil iz 110. člena tega zakona.
IX. NOTRANJA REVIZIJA
Notranja revizija
112. člen
(1) Banka mora organizirati notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi
banke ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih
organizacijskih delov banke.
(2) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom določi
pravila delovanja revizije.
Naloge notranje revizije
113. člen
(1) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad
poslovanjem banke z namenom preverjanja, če banka:
1. opravlja bančne in druge finančne storitve pravilno
in v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke,
2. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine,
vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska
ter druga poročila v skladu s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo
poslovanje banke.
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega
revidiranja, kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter
pravili delovanja notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme uprava banke.
(3) Notranja revizija mora uskladiti metode svojega dela
z delom zunanjih revizorjev banke, ki pregledujejo letne
računovodske izkaze oziroma opravljajo posebno revizijo na
zahtevo Banke Slovenije oziroma posebno ali izredno revizijo na podlagi določb zakona o prevzemih (Uradni list RS,
št. 47/97).
Delavci notranje revizije
114. člen
(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja mora
banka zaposliti najmanj eno osebo, ki je pridobila naziv
revizor oziroma preizkušeni notranji revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
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(2) Osebe, ki opravljajo naloge notranjega revidiranja, v
banki ne smejo opravljati nobenih drugih nalog.
(3) Nalog notranje revizije ne smejo opravljati člani
uprave banke.
Letni program dela notranje revizije
115. člen
(1) Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom sprejme letni program dela notranje revizije.
(2) Letni program mora obsegati:
1. področja poslovanja na katerih bo notranja revizija
opravila pregled poslovanja,
2. opis vsebine načrtovanih pregledov poslovanja po
posameznih področjih.
(3) Podrobnejši načrt dela notranje revizije sprejme
uprava banke.
Poročilo o notranjem revidiranju
116. člen
(1) Notranja revizija mora najmanj za vsako trimesečje
izdelati poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:
1. opis vsebine opravljenih pregledov poslovanja,
2. primernost in učinkovitost delovanja sistemov notranjih kontrol,
3. kršitve in nepravilnosti, ki jih je notranja revizija ugotovila pri posameznem pregledu poslovanja, in predlog ukrepov za odpravo teh kršitev in nepravilnosti,
4. ugotovitve v zvezi z odpravo kršitev in nepravilnosti,
ki jih je ugotovila notranja revizija.
(2) Notranja revizija mora izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki obsega:
1. poročilo o uresničitvi letnega programa dela,
2. povzetek pomembnejših ugotovitev opravljenih pregledov poslovanja.
(3) Trimesečno in letno poročilo mora notranja revizija
predložiti upravi in nadzornemu svetu.
(4) Uprava mora letno poročilo o notranjem revidiranju
z mnenjem nadzornega sveta uvrstiti na dnevni red skupščine hkrati z revidiranim letnim poročilom banke.
Obveščanje uprave banke in nadzornega sveta
117. člen
(1) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi,
da banka krši pravila o obvladovanju tveganj ter ji zaradi tega
grozi nelikvidnost ali nesolventnost, ali da je ogrožena varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jamstva
za zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti upravo banke.
(2) Če notranja revizija pri pregledu poslovanja ugotovi,
da uprava banke krši pravila o obvladovanju tveganj, mora o
tem nemudoma obvestiti tudi nadzorni svet.
X. REVIDIRANJE
Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega
letnega poročila
118. člen
(1) Letno poročilo banke in konsolidirano letno poročilo bančne skupine mora pregledati pooblaščeni revizor.
(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka
tega člena lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni
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revizor, ki ima pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za
opravljanje nalog revidiranja.
(3) Naloge revidiranja letnega in konsolidiranega letnega poročila nadrejene banke v bančni skupini in letnih poročil podrejenih družb v tej bančni skupini mora opraviti ista
revizijska družba.
(4) Banka mora Banki Slovenije in ministrstvu, pristojnem za finance predložiti revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo v roku osmih dni po prejemu revizorjevega poročila oziroma najkasneje v petih mesecih po izteku koledarskega leta.
Poročanje Banki Slovenije
119. člen
Če revizor pri pregledu ugotovi, da banka oziroma z
banko povezana oseba krši pravila o obvladovanju tveganj
ter banki zaradi tega grozi nelikvidnost ali nesolventnost, ali
da je ogrožena varnost poslovanja in lahko nastopi možnost
aktiviranja jamstva za zajamčene vloge, mora o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
Dolžnost banke do posredovanja informacij
120. člen
(1) Uprava banke mora revizorju posredovati vso potrebno dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne
knjige, spise in računalniške zapise. Revizorjem mora banka
v okviru običajnega poslovnega časa omogočiti dostop do
poslovnih in delovnih prostorov.
(2) Za izvajanje revizije mora banka dati revizorski družbi na razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili
opravljeni vnosi ali shranjevanje podatkov z uporabo računalniške obdelave, mora banka na lastne stroške v primernem roku revizorju dati na razpolago pripomočke, ki so
potrebni za branje dokumentacije in, če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu kopij.
Vsebina revizijskega pregleda
121. člen
(1) Revizor pregleduje in poroča predvsem o:
1. bilanci stanja;
2. izkazu uspeha;
3. spremembah kapitala;
4. izkazu finančnih tokov;
5. stanju in spremembah rezervacij in izvršenih odpisih
terjatev;
6. stanju prevzetih in morebitnih obveznosti;
7. prikazu učinkov konsolidacije;
8. izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj;
9. delovanju notranje revizije;
10. načinu vodenja poslovnih knjig;
11. kvaliteti informacijskega sistema v banki;
12. pravilnost in popolnost obvestil in poročil Banki
Slovenije,
13. vrednotenju bilančnih in zunajbilančnih postavk in
računovodskih politikah.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo obliko in
najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.
(3) Banka Slovenije lahko od revizorja zahteva dodatna
pojasnila v zvezi z revizijskim pregledom.
(4) Če revizijski pregled oziroma poročilo ni opravljeno
oziroma izdelano v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena, Banka Slovenije zavrne poročilo in zahteva, da revizijski pregled opravi drug pooblaščeni revizor na stroške banke.
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Objava povzetka revidiranega letnega poročila

Stroški nadzora

122. člen
(1) Banka v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objavi povzetek revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja v 15 dneh po
sprejemu na skupščini, vendar najkasneje v šestih mesecih
po preteku koledarskega leta.
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz prvega odstavka tega člena.

1. Splošne določbe

126. člen
(1) Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po tem zakonu mora Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa
tarifa Banke Slovenije.
(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena
odloči Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku
ukrepa nadzora.
(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega člena je dopusten upravni spor tudi če proti odredbi
oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora upravni spor ni
dopusten.
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena
je izvršilni naslov.

Nadzor nad bankami

2. Poročanje

123. člen
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z
namenom preverjanja, če banke spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj in druga pravila, določena s tem zakonom in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni,
ki urejajo poslovanje bank, in predpisi izdanimi na njihovi
podlagi.
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor tudi nad pravnimi
osebami, povezanimi z banko, če je to potrebno zaradi
nadzora nad poslovanjem banke.
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega
odstavka tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi
Banka Slovenije pregled poslovanja te družbe v sodelovanju
s pristojnim nadzornim organom.
(4) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad hranilno
kreditnimi službami z namenom preverjanja, če hranilno kreditne službe spoštujejo določbe 5., 8., 9., 10., 12. in
13. poglavja tega zakona.

Redno poročanje

XI. NADZOR NAD BANKAMI

Način opravljanja nadzora
124. člen
Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami s:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije
oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. opravljanjem pregledov poslovanja bank;
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu.
Letno nadomestilo za opravljanje nadzora
125. člen
(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 124. člena
tega zakona plačujejo banke Banki Slovenije nadomestilo za
nadzor, ki ga glede na višino tveganju prilagojene aktive iz
prvega odstavka 70. člena tega zakona določa tarifa Banke
Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko določi nadomestilo iz prvega
odstavka tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil,
ki so jih dolžne plačati vse banke za posamezno leto,
ne preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke
124. člena tega zakona v tem letu.
(3) Če banka ne plača nadomestila, v rokih, ki jih
določa tarifa Banke Slovenije, Banka Slovenije banki z odločbo naloži plačilo.
(4) Dokončna odločba iz tretjega odstavka tega člena
je izvršilni naslov.

127. člen
(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o naslednjih
dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register;
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na
skupščini,
3. imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena tega zakona,
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave,
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma
spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
6. vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25%
oziroma več,
7. naložbah v kapital nefinančnih organizacij,
8. nastanku velike izpostavljenosti,
9. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
10. prenehanju opravljanja določenih bančnih oziroma
drugih finančnih storitev.
(2) Uprava banke mora Banko Slovenije nemudoma
obvestiti o naslednjih dogodkih:
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke,
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved
opravljanja posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih
storitev,
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da
banka ne dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega
zakona.
Poročanje na zahtevo Banke Slovenije
128. člen
Banka mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije.
Predpis o poročanju
129. člen
Banka Slovenije izda sklep o poročanju, s katerim predpiše podrobnejšo vsebino poročil iz 127. člena tega zakona, ter način in roke poročanja o dejstvih in okoliščinah iz
127. člena tega zakona.
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Dodatni ukrepi za uresničevanje pravil o obvladovanju
tveganj

3. 1. Splošna določba
Ukrepi nadzora
130. člen
Ukrepi nadzora nad banko po tem zakonu so:
1. odreditev odprave kršitev;
2. odreditev dodatnih ukrepov;
3. prepoved opravljanja določenih bančnih poslov oziroma drugih finančnih storitev;
4. odvzem dovoljenja;
5. izredna uprava;
6. prisilna likvidacija banke;
7. odločanje o razlogih za stečaj banke.
3. 2. Odprava kršitev
Odredba o odpravi kršitev
131. člen
(1) Banka Slovenije izda odredbo o odpravi kršitev, če
pri opravljanju nadzora nad banko ugotovi:
1. da član uprave banke nima dovoljenja iz 25. člena
tega zakona;
2. da banka ne izpolnjuje pogojev za opravljanje bančnih storitev oziroma drugih finančnih storitev iz 38. člena
tega zakona oziroma drugega odstavka 6. člena tega zakona;
3. da banka opravlja druge finančne storitve, za katere
ni pridobila dovoljenja Banke Slovenije, oziroma opravlja
dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne sme opravljati;
4. da banka krši pravila o obvladovanju tveganj;
5. da banka krši pravila o vodenju poslovnih knjig in
poslovnih poročil, notranji reviziji oziroma o revidiranju letnih
poročil;
6. da banka krši obveznosti poročanja in obveščanja;
7. da banka krši druge določbe tega zakona oziroma
na njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma drugih zakonov, ki urejajo poslovanje bank.
(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi
Banka Slovenije rok za odpravo kršitev.
Poročilo o odpravi kršitev
132. člen
(1) Banka mora v roku iz drugega odstavka 131. člena
tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Banki Slovenije
dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz
katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in
priloženih dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene,
izda Banka Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da so bile
kršitve odpravljene. Banka Slovenije lahko pred izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, potrebnem za ugotovitev ali so kršitve odpravljene.
(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in
priloženih dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Banka Slovenije banki z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi rok za dopolnitev.
(4) Banka Slovenije mora odločbo oziroma odredbo iz
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po prejemu poročila o odpravi kršitev, sicer se
šteje, da so bile kršitve odpravljene.

133. člen
(1) Če Banka Slovenije pri izvajanju nadzora ugotovi,
da banka huje krši pravila o obvladovanju tveganj, lahko z
odredbo o odpravi kršitev odredi tudi naslednje dodatne
ukrepe:
1. naloži upravi banke, da sprejme načrt ukrepov za
zagotovitev minimalnega kapitala banke;
2. naloži upravi banke in nadzornemu svetu, da skličeta skupščino delničarjev banke ter predlagata sprejem ustreznih sklepov, kot na primer:
– sklep o povečanju osnovnega kapitala banke z
novimi vložki,
– sklep o povečanju osnovnega kapitala banke iz
sredstev dobička,
3. naloži nadzornemu svetu banke, da razreši člana
oziroma člane uprave in imenuje novega člana oziroma člane uprave;
4. prepove banki dajanje posojil oziroma opravljanje
bančnih oziroma drugih finančnih poslov za določene osebe
z neprimerno kreditno boniteto;
5. prepove banki sklepanje poslov s posameznimi delničarji, člani uprave, nadzornega sveta, povezanimi družbami ali investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba za upravljanje, ki je z banko povezana oseba;
6. naloži upravi banke, da sprejme in opravi ukrepe za:
– izboljšanje postopkov upravljanja s tveganji;
– spremembo področij poslovanja banke;
– omejitev dajanja posojil;
– izboljšanje postopkov izterjatve zapadlih terjatev
banke;
– pravilno vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk;
– izboljšanje računovodsko informacijskega sistema;
– izboljšanje postopkov notranjih kontrol in notranjega revidiranja;
– druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o obvladovanju tveganj:
7. naloži banki izvedbo ukrepov, določenih z zakonom
o Banki Slovenije (Uradni list RS/I, št. 1-17/91).
(2) Šteje se, da banka huje krši pravila o obvladovanju
tveganj, če:
1. ne dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega
zakona;
2. ni organizirala poslovanja oziroma ne vodi tekoče
poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter drugih administrativnih in poslovnih evidenc tako, da je mogoče kadarkoli
preveriti ali posluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj;
3. ne sprejme ukrepov in določi pravil za ustrezno
vrednotenje bilančnih in zunajbilančnih postavk oziroma če
te postavke vrednoti v nasprotju s tem zakonom oziroma na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
4. opravlja druge finančne storitve, za katere ni pridobila dovoljenja Banke Slovenije, oziroma če opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu ne sme opravljati;
5. sklepa pravne posle oziroma opravlja pravna dejanja, na podlagi katerih nastane izpostavljenost banke do
posamezne osebe v nasprotju z določbami tega zakona;
6. izplača dividende v nasprotju s 93. členom tega
zakona;
7. pogosto krši obveznosti pravočasnega in pravilnega
poročanja, določene s tem zakonom oziroma na njegovi
podlagi izdanimi predpisi;
8. sklepa navidezne posle z namenom napačnega prikazovanja finančnega položaja ali izpostavljenosti banke;
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9. opravlja druge posle, ki lahko ogrozijo njeno likvidnost oziroma solventnost;
10. ne izpolnjuje obveznosti zagotavljanja sredstev za
izplačilo zajamčenih vlog.
3. 3. Odvzem dovoljenja
Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti
134. člen
(1) Banka Slovenije odvzame banki dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v naslednjih primerih:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
2. če banka ne izpolnjuje pogojev glede kapitalske
ustreznosti in drugih pogojev za poslovanje v skladu s pravili
o obvladovanju tveganj,
3. če banka ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega
in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Banke Slovenije ali če kako drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim
poslovanjem,
4. če banka ravna v nasprotju z odredbo o odpravi
kršitev,
5. če je banka odredila dodatni ukrep iz 3. točke prvega odstavka 133. člena tega zakona in nadzorni svet v roku,
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana
oziroma članov uprave in imenoval novih,
6. če so podani razlogi za odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz drugega odstavka 21. člena
tega zakona osebi, ki je neposredno oziroma posredno
obvladujoča družba banke,
7. če banka ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za izplačilo zajamčenih vlog,
8. če banka ne izpolnjuje tehničnih, organizacijskih,
kadrovskih oziroma drugih pogojev za opravljanje bančnih
storitev.
(2) Če so hkrati podani razlogi za odvzem dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena in razlogi za prisilno likvidacijo iz
147. člena tega zakona, Banka Slovenije oba postopka
združi.
(3) Če banka ne izpolnjuje tehničnih, kadrovskih, organizacijskih oziroma drugih pogojev za opravljanje posameznih vrst bančnih poslov oziroma za opravljanje posameznih
finančnih storitev, Banka Slovenije lahko namesto odvzema
dovoljenja z odločbo banki prepove opravljati te bančne
posle oziroma druge finančne storitve.
(4) Za postopek v zvezi z izrekom prepovedi opravljanja
posameznih vrst bančnih poslov oziroma drugih finančnih
storitev se smiselno uporabljajo določbe o postopku za odvzem dovoljenja.
Pogojni odvzem dovoljenja
135. člen
(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Banka Slovenije hkrati izreče, da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil,
če banka v času, ki ga določi Banka Slovenije, ki pa ne sme
biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od enega leta
(preizkusna doba), ne bo storila nove kršitve, zaradi katere
je mogoče odvzeti dovoljenje.
(2) Kadar Banka Slovenije izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi,
če banka v določenem roku ne odpravi kršitev, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi Banka Slovenije v mejah preizkusne dobe.
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Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
136. člen
Banka Slovenije prekliče pogojni odvzem dovoljenja
in dovoljenje odvzame, če banka v preizkusni dobi stori
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje,
oziroma če ne izpolni dodatnih pogojev iz drugega odstavka 135. člena tega zakona.
3. 4. Izredna uprava
Odločba o izredni upravi
137. člen
(1) Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi v
naslednjih primerih:
1. če je banki odredila dodatne ukrepe iz prvega odstavka 133. člena tega zakona in banka v rokih določenih za
izvajanje dodatnih ukrepov ni pričela z izvajanjem teh ukrepov oziroma jih ni izvedla,
2. če banka kljub izvedenim dodatnim ukrepom ne
dosega minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona;
3. če bi nadaljnje poslovanje banke lahko ogrozilo
njeno likvidnost oziroma solventnost.
(2) Z odločbo o izredni upravi določi Banka Slovenije rok trajanja izredne uprave, ki ne sme biti daljši od
enega leta.
Člani izredne uprave
138. člen
Z odločbo o izredni upravi Banka Slovenije imenuje dva
ali več izrednih upraviteljev, ki so člani izredne uprave banke, in določi vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni
izredni upravitelj.
Vpis v sodni register
139. člen
(1) V sodni register se vpiše izdaja odločbe o izredni
upravi. Hkrati se vpiše tudi ustrezna sprememba oseb, pooblaščenih za zastopanje banke.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega
člena mora izredna uprava vložiti v roku treh dni od prejema
odločbe. Predlogu mora priložiti odločbo Banke Slovenije o
izredni upravi.
Pravne posledice izredne uprave
140. člen
(1) V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti
nadzornega sveta Banka Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena ima Banka
Slovenije pravico dajati izrednemu upravitelju navodila za
vodenje poslov banke, ki so zanj obvezna.
(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na člana uprave, se uporabljajo tudi za izrednega upravitelja, če Banka
Slovenije z navodili iz drugega odstavka tega člena ne določi
drugače.
(4) Z dnem izdaje odločbe o izredni upravi prenehajo
vse pristojnosti in pooblastila članom uprave in nadzornega
sveta banke, ter pristojnosti skupščine, razen pristojnosti iz
143. člena tega zakona.
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Pooblastila v času trajanja izredne uprave

141. člen
(1) Člani uprave morajo izredni upravi nemudoma omogočiti dostop do vse poslovne in druge dokumentacije banke in pripraviti poročilo o predaji poslov.
(2) Izredni upravi ali posameznemu izrednemu upravitelju morajo člani uprave banke na zahtevo dati vsa pojasnila
oziroma dodatna poročila o poslovanju banke.
(3) Izredni upravitelj ima pravico odstraniti osebo, ki
ovira njegovo delo, glede na okoliščine primera pa tudi
zahtevati pomoč pristojnega organa za notranje zadeve.
Poročila izredne uprave
142. člen
(1) Izredna uprava mora najmanj vsake tri mesece izdelati in izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in
pogojih poslovanja banke v izredni upravi.
(2) Izredna uprava mora v devetih mesecih po imenovanju izredne uprave izročiti Banki Slovenije poročilo o finančnem stanju in pogojih poslovanja banke v izredni upravi,
skupaj z oceno ekonomske stabilnosti banke in možnosti za
nadaljnje poslovanje banke, ki vključuje:
1. oceno in posledice prevzemanja izgub banke s strani delničarjev banke,
2. možnosti za alokacijo in razpršitev ostalih izgub
banke,
3. nepredvidene odhodke, ki lahko vplivajo na obveznosti banke,
4. oceno možnih ukrepov za odpravo finančnih težav
banke z oceno stroškov izvedbe teh ukrepov,
5. oceno pogojev za začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja banke.
Povečanje osnovnega kapitala zaradi zagotovitve
ekonomske stabilnosti banke
143. člen
(1) Če Banka Slovenije na podlagi poročila izredne
uprave iz prvega oziroma drugega odstavka 142. člena tega
zakona oceni, da je zaradi zagotovitve minimalnega kapitala
banke oziroma zaradi odprave vzrokov nelikvidnosti ali nesolventnosti banke, potrebno ustrezno povečati osnovni kapital banke z novimi denarnimi vložki, naloži izredni upravi,
da skliče skupščino delničarjev banke in ji predlaga sprejem
sklepa o takšnem povečanju osnovnega kapitala.
(2) Izredna uprava mora objaviti sklic skupščine zaradi
odločanja o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena najkasneje v roku 8 dni po prejemu naloga
Banke Slovenije iz prvega odstavka tega člena.
(3) V sklicu skupščine morajo biti delničarji opozorjeni
na pravne posledice iz 144. člena tega zakona.
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(2) Če namerava Banka Slovenije uresničiti odkupno
pravico iz prvega odstavka tega člena, mora v roku 30 dni
šteto od dne, ko je odkupno pravico pridobila, objaviti javno
dražbo za prodajo delnic investitorju.
(3) V objavi javne dražbe določi Banka Slovenije izhodiščno ceno, na podlagi knjigovodske vrednosti delnic, ugotovljeni na podlagi revidirane bilance stanja banke na zadnji
dan v mesecu pred pridobitvijo pravice odkupa, izdelani ob
predpostavki nedelujočega podjetja.
(4) Na javni dražbi proda Banka Slovenije delnice tistemu zdražitelju, ki ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno. Če
na javni dražbi nihče ne ponudi najmanj izhodiščne cene,
ponudi Banka Slovenije odkup po ceni, ki je za 5% nižja od
izhodiščne, in nadaljuje z zniževanjem ponudbene cene za
enak znesek dokler posamezni zdražitelj ne izjavi, da je
pripravljen kupiti delnice.
(5) Hkrati z objavo dražbe izda Banka Slovenije klirinško depotni družbi nalog, da v centralnem registru v zvezi
z delnicami banke vpiše prepoved razpolaganja v korist Banke Slovenije.
(6) Za vpis prepovedi razpolaganja in prenos delnic na
investitorja, v čigar imenu je Banka Slovenije uresničila odkupno pravico se smiselno uporabljajo določbe zakona o
prevzemih.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, prenese
klirinško depotna družba delnice banke na račun investitorja
iz šestega odstavka tega člena šele, ko jo Banka Slovenije
obvesti, da je investitor izvedel ustrezen postopek povečanja osnovnega kapitala banke.
Ocena rezultatov izredne uprave
145. člen
(1) Banka Slovenije mora najmanj enkrat na tri mesece
oceniti rezultate izredne uprave.
(2) Banka Slovenije mora sprejeti končno oceno rezultatov izredne uprave najkasneje v treh mesecih po prejemu
poročila iz drugega odstavka 142. člena tega zakona.
(3) Če Banka Slovenije oceni, da se je v času trajanja
izredne uprave izboljšalo finančno stanje banke tako, da je
banka dosegla minimalni kapital iz 68. člena tega zakona, in
redno izpolnjuje svoje dospele obveznosti, mora Banka Slovenije izdati odločbo o prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev.
(4) Če Banka Slovenije oceni, da se v času trajanja
izredne uprave finančno stanje banke ni izboljšalo tako, da
bi banka dosegla minimalni kapital iz 68. člena tega zakona
oziroma da bi bila sposobno tekoče izpolnjevati dospele
obveznosti, izda odločbo o začetku likvidacije oziroma o
ugotovitvi pogojev za začetek stečaja banke.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena lahko
Banka Slovenije izda tudi odločbo o podaljšanju izredne
uprave za največ šest mesecev, če ni pogojev za začetek
stečaja banke in če Banka Slovenije oceni, da bo banka v
nadaljnjih šestih mesecih lahko dosegla minimalni kapital iz
68. člena tega zakona.

Pravica odkupa delnic banke

Predčasno aktiviranje jamstva

144. člen
(1) Če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz
prvega odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja
delnic na podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna,
pridobi Banka Slovenije pravico v svojem imenu in za račun
investitorja, ki izrazi resno namero vložiti sredstva za povečanje osnovnega kapitala banke, odkupiti delnice banke za
ceno, doseženo na javni dražbi.

146. člen
(1) Kadar med trajanjem izredne uprave zaradi povečanih dvigov vlog postane ogrožena likvidnost banke, lahko
Banka Slovenije odloči, da se predčasno aktivira jamstvo za
zajamčene vloge.
(2) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena Banka
Slovenije tudi prepove banki opravljati katerakoli izplačila
razen izplačil iz naslova dospelih zajamčenih vlog in izplačila
plač delavcem banke do višine zajamčenih plač.
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(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena nakaže
Banka Slovenije banki likvidna sredstva kot kredit za izplačilo dospelih zajamčenih vlog na poseben račun banke.
(4) Banka sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena
uporabiti samo za izplačilo dospelih zajamčenih vlog.
(5) Banka Slovenije lahko prepove opravljanje izplačil
iz drugega odstavka tega člena za največ tri mesece.
(6) Če se do izteka roka iz petega odstavka tega člena
finančno stanje banke ne izboljša tako, da je banka sposobna tekoče izpolnjevati vse dospele obveznosti, mora Banka
Slovenije takoj izdati odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka.
(7) Če je po predčasnem aktiviranju jamstva nad banko
začet stečajni postopek, se izplačila iz naslova zajamčenih
vlog, ki jih je banka opravila po predčasnem aktiviranju jamstva, štejejo za izplačila zajamčenih vlog v primeru stečaja.
(8) Sredstva na računu iz tretjega odstavka tega člena
ne morejo biti predmet izvršbe, v primeru stečaja pa se
izločijo iz stečajne mase in nakažejo na poseben račun
banke prevzemnice.
(9) Za jamstvo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 153., 155., 158. in 159. člena
tega zakona.
3. 5. Prisilna likvidacija
Razlogi za začetek prisilne likvidacije
147. člen
(1) Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne
likvidacije v naslednjih primerih:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka
142. člena tega zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno stanje ni izboljšalo tako, da bi banka
dosegla minimalni kapital iz 68. člena tega zakona in ni
pogojev za začetek stečajnega postopka,
2. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz
prvega odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja
delnic na podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna,
in ni pogojev za uresničitev odkupne pravice iz 144. člena
tega zakona, in ni pogojev za začetek stečajnega postopka,
3. če je banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
4. če je članu uprave banke pravnomočno odvzeto
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je
član uprave razrešen oziroma če član uprave ne opravlja
funkcije člana uprave več kot šest mesecev, in nadzorni svet
v roku treh mesecev ne imenuje novega člana uprave v
skladu s tem zakonom ter banka zaradi tega nima najmanj
dveh članov uprave.
(2) Banka Slovenije mora izdati odločbo o začetku
prisilne likvidacije v roku 8 dni, ki teče
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena
od izteka roka za sprejem končnega poročila o oceni rezultatov izredne uprave iz drugega odstavka 145. člena tega
zakona,
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
od dneva, ko je skupščina zavrnila predlog iz prvega odstavka 143. člena tega zakona oziroma od dneva, ko je
iztekel rok za vpis in vplačilo delnic na podlagi neuspešne
prve prodaje,
3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od
dneva izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja,
4. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena
od izteka trimesečnega roka za imenovanje novega člana
uprave.
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Likvidacijski upravitelji
148. člen
Z odločbo o začetku prisilne likvidacije Banka Slovenije imenuje dva ali več likvidacijskih upraviteljev, in določi
vrsto in obseg poslov, ki jih opravlja posamezni likvidacijski
upravitelj.
Pravne posledice prisilne likvidacije
149. člen
(1) Z dnem izdaje odločbe o prisilni likvidaciji prenehajo vse pristojnosti in pooblastila članom uprave in članom
nadzornega sveta banke, ter pooblastila skupščine, razen
pristojnosti na podlagi določb iz 1. točke 150. člena tega
zakona.
(2) V postopku prisilne likvidacije izvršuje pristojnosti
nadzornega sveta banke in pristojnosti skupščine, razen
pristojnosti na podlagi določb iz 1. točke 150. člena tega
zakona, Banka Slovenije.
Postopek prisilne likvidacije
150. člen
Če v tem podrazdelku ni drugače določeno, se za
postopek prisilne likvidacije banke smiselno uporabljajo določbe:
1. 374. člena, 376. člena, 380. člena, 381. člena,
384. člena, prvega odstavka 385. člena, 386. člena,
387. člena, 388. člena, 389. člena, 390. člena in
393. člena ZGD, ter
2. 139. člena, tretjega odstavka 140. člena in
141. člena tega zakona.
Prepoved sklepanja novih poslov
151. člen
V postopku prisilne likvidacije banka ne sme sklepati
nobenih novih poslov, razen tistih, ki so potrebni za unovčenje likvidacijske mase.
Nastop stečajnega razloga
152. člen
Če likvidacijski upravitelji ugotovijo, da premoženje banke ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upnikov banke, ali
da banka nima zadosti likvidnih sredstev, da bi lahko ob
dospelosti izplačala terjatve upnikov na podlagi pogodb o
depozitu oziroma drugih terjatev upnikov, morajo o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
XII. ZAJAMČENE VLOGE
Zajamčena vloga
153. člen
(1) Vloga po tem zakonu je skupno stanje vseh terjatev
fizične ali pravne osebe do banke na podlagi:
1. pogodbe o vodenju tekočega ali žiro računa,
2. hranilne vloge,
3. denarnega depozita,
4. potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če
sta izdana kot imenski vrednostni papir.
(2) Zajamčena vloga po tem zakonu je stanje vloge do
višine 3,700.000 tolarjev na dan začetka stečaja nad banko.
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(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge, ki se glasijo na prinosnika.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena niso zajamčene vloge naslednjih oseb:
1. drugih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih
vložile v svojem imenu in za svoj račun,
2. vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik
vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
3. vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti,
4. vloge članov uprave in nadzornega sveta banke ter
njihovih ožjih družinskih članov,
5. vloge delničarjev banke, ki so v kapitalu banke oziroma pri glasovanju posredno ali neposredno udeleženi z
najmanj 5%,
6. vloge pravnih oseb, ki so od banke odvisne družbe,
7. vloge članov uprave in nadzornega sveta pravnih
oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri
izračunu kapitala banke,
9. vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje
družbe po ZGD.
(5) Banka mora v vseh prostorih, v katerih posluje s
strankami, na vidnem mestu objaviti informacijo o sistemu
jamstva za vloge.
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(2) Izplačilo zajamčenih vlog opravi banka prevzemnica.
(3) Banka Slovenije zagotovi banki prevzemnici likvidna
sredstva za izplačila zajamčenih vlog iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Banka prevzemnica sme sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabiti samo za izplačilo zajamčenih vlog.
Poziv za vplačilo sredstev
158. člen
Banka Slovenije naloži bankam iz prvega odstavka 155.
člena tega zakona, da vplačajo ustrezen del sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog.
Vrnitev vplačanih sredstev
159. člen
Banka Slovenije po izplačilu terjatev iz naslova zajamčenih vlog iz stečajne mase prenakaže sredstva, ki jih je
prejela, bankam v sorazmerju z višino sredstev, ki so jih
vplačale v skladu s 158. členom tega zakona.
XIII. STEČAJ BANKE
Prepoved prisilne poravnave

Predpis o zajamčenih vlogah
154. člen
Banka Slovenije predpiše:
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 156. člena
tega zakona in podrobnejše lastnosti vrednostnih papirjev,
ki so predmet teh naložb;
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje
sredstev za izplačilo zajamčenih vlog in za uresničitev jamstva.
Jamstvo za izplačilo zajamčenih vlog
155. člen
(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji jamčijo za
izplačilo zajamčenih vlog pri banki, nad katero je bil začet
stečajni postopek, v obsegu in na način, določen s tem
zakonom.
(2) Posamezna banka jamči za izplačilo zajamčenih
vlog pri drugi banki v obsegu, ki je enak deležu, ki ga glede
na vsoto zajamčenih vlog pri vseh bankah, zmanjšano za
vsoto zajamčenih vlog, ki so predmet jamstva, predstavlja
vsota zajamčenih vlog pri posamezni banki.
Likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih vlog
156. člen
Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev potrebnih za izplačilo zajamčenih vlog mora banka sredstva v višini, določeni s predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona naložiti v vrednostne papirje Banke Slovenije oziroma
Republike Slovenije.

160. člen
Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave.
Uporaba določb za stečajni postopek
161. člen
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za
stečaj banke uporabljajo zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93 in 39/97 – v nadaljnjem besedilu: ZPPSL).
(2) Če banka opravlja storitve v zvezi z vrednostnimi
papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, se za
pravna razmerja v zvezi s temi storitvami uporabljajo tudi
posebne določbe navedenega zakona o stečaju borzno posredniških družb.
Stečajni razlogi
162. člen
Banka Slovenije izda odločbo o ugotovitvi pogojev za
začetek stečajnega postopka v naslednjih primerih:
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka
142. člena tega zakona oceni, da se v času trajanja
izredne uprave finančno stanje ni izboljšalo, in banka
kljub izredni upravi ni sposobna tekoče izpolnjevati dospelih obveznosti,
2. če pri opravljanju nadzora nad banko ugotovi, da
premoženje banke ne zadošča za poplačilo vseh terjatev
upnikov banke.
Banka prevzemnica

Prevzem obveznosti izplačila zajamčenih vlog
157. člen
(1) Z dnem začetka stečaja nad banko prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun banke v stečaju
obveznost izplačila zajamčenih vlog banke v stečaju.

163. člen
(1) Z odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka imenuje Banka Slovenije banko, ki bo prevzela
posle banke v stečaju v zvezi z izplačilom zajamčenih vlog (v
nadaljnjem besedilu: banka prevzemnica).
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(2) Banka prevzemnica ima pravico do povrnitve dejanskih stroškov, povezanih z izplačilom zajamčenih vlog.
Začetek stečajnega postopka
164. člen
(1) Banka Slovenije mora pri pristojnem sodišču vložiti predlog za začetek stečajnega postopka naslednji delovni dan po izdaji pisnega odpravka odločbe o ugotovitvi
pogojev za začetek stečajnega postopka. Predlogu mora
priložiti odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka.
(2) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka
brez ponovnega preizkusa pogojev za začetek stečajnega
postopka v roku treh delovnih dni od vložitve predloga iz
prvega odstavka tega člena.
(3) Proti sklepu o začetku stečajnega postopka iz drugega odstavka tega člena ni pritožbe.
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Terjatve iz naslova zajamčenih vlog
169. člen
(1) Terjatev Banke Slovenije iz naslova sredstev iz tretjega odstavka 146. člena in tretjega odstavka 157. člena
tega zakona, ki jih je zagotovila za izplačalo zajamčenih vlog,
se iz stečajne mase izplača kot strošek stečajnega postopka
pred poplačilom terjatev iz drugega in tretjega odstavka
160. člena ZPPSL.
(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za
terjatve banke prevzemnice iz drugega odstavka 163. člena
tega zakona.

XIV. NADZOR NAD DRUGIMI OSEBAMI
Uporaba določb o postopku

Stečajni upravitelj
165. člen
(1) Stečajnega upravitelja imenuje sodišče na predlog
Banke Slovenije. Banka Slovenije lahko za stečajnega upravitelja predlaga samo osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja.
(2) Če nastopijo razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja, mora sodišče pred odločitvijo o njegovi razrešitvi o
razlogih obvestiti Banko Slovenije in jo pozvati, da se o
razlogih izjavi v roku, ki ne sme biti krajši od treh in ne daljši
od osmih dni.
Izplačilo zajamčenih vlog
166. člen
(1) Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v
10 dneh po začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje
vseh zajamčenih vlog na dan izdaje sklepa o začetku
stečajnega postopka nad banko in zapisnik poslati Banki
Slovenije.
(2) Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje v 10 dneh po njegovem prejemu in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek.
(3) Banka Slovenije mora banki prevzemnici zagotoviti
likvidna sredstva za izplačilo zajamčenih vlog najkasneje v
roku treh mesecev šteto od začetka stečaja nad banko.
(4) Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan začetka stečajnega postopka.
Mnenje Banke Slovenije
167. člen
(1) Kadar sodišče v zvezi z unovčevanjem stečajne
mase po ZPPSL, odloča na podlagi predhodnega mnenja
upniškega odbora, mora v primeru stečaja banke pridobiti
tudi mnenje Banke Slovenije.
(2) Za mnenje Banke Slovenije iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe ZPPSL o mnenju
upniškega odbora.
Obveščanje Banke Slovenije
168. člen
Izvod poročil stečajnega upravitelja o poteku stečajnega postopka vroči sodišče tudi Banki Slovenije.

170. člen
(1) V postopku nadzora nad drugimi osebami se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o nadzoru nad bankami, če ni v tem poglavju drugače določeno.
(2) Postopek nadzora nad drugo osebo začne Banka
Slovenije na podlagi prijave tržnega inšpektorja oziroma drugega državnega organa.
Nadzor nad drugimi osebami
171. člen
(1) Banka Slovenije izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne storitve, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile
dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Če iz podatkov, s katerimi Banka Slovenije razpolaga, izhaja, da oseba opravlja bančne storitve, ne da bi za
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje za opravljanje
bančnih storitev, izda tej osebi odredbo, s katero ji naloži,
da preneha z opravljanjem teh storitev.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko
Banka Slovenije še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in druge dokumentacije osebe in zbere druge
dokaze, zaradi ugotovitve, ali oseba opravlja bančne storitve.
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Banka
Slovenije osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od
8 dni in ne daljši od 15 dni, predloži poročilo, v katerem
opiše ukrepe, ki jih je opravila v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev ter v katerem se oseba lahko izjavi o
utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. Oseba mora poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je opravila ukrepe
v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev.
(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne
ravna po odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Banka Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za
likvidacijo te osebe.
(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti
obrazložena.
(7) Na podlagi dokončne odločbe iz petega odstavka
tega člena začne pristojno sodišče na predlog Banke Slovenije postopek likvidacije.
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XV. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE
V POSAMIČNIH ZADEVAH
1. Splošne določbe

Uradni list Republike Slovenije
(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo določbe ZUS (Uradni list
RS, št. 50/97), če ni s tem zakonom drugače določeno.

Uporaba določb o postopku

Pravica do sodnega varstva

172. člen
(1) Banka Slovenije odloča o posamičnih zadevah, za
katere je pristojna po tem zakonu, po postopku, določenem
v tem poglavju, če ni v drugih poglavjih tega zakona ali
drugem zakonu drugače določeno.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek odločanja Banke Slovenije uporabljajo določbe zakona
o splošnem upravnem postopku.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
v postopku odločanja Banke Slovenije ni mogoče zahtevati
vrnitve v prejšnje stanje niti vložiti izrednih pravnih sredstev.

177. člen
(1) Proti odločbam Banke Slovenije je dovoljeno začeti
postopek sodnega varstva.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
proti naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega
varstva:
1. proti odločbi, s katero Banka Slovenije odloči o
ugovoru proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni
odredbo;
2. proti odločbi, s katero Banka Slovenije začne postopek za odvzem dovoljenja.
(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena
se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi, ki jo je Banka Slovenije izdala, ker subjekt nadzora
ni ravnal v skladu z odredbo Banke Slovenije.
(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena
se lahko izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti
odločbi o odvzemu dovoljenja.

Izjave strank
173. člen
Stranke dajejo svoje izjave pisno.
Možnost izjave
174. člen
(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in
proti kateri ni ugovora, mora Banka Slovenije stranko pozvati,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za
odločitev, kolikor zakon v posameznem primeru ne določa
drugačnega načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj
se stranka izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo;
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni;
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne
bo imela pravice navajati novih dejstev in predlagati novih
dokazov.
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega
odstavka tega člena, niso podane in predlaga dokaze, s
katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se stranka v
izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze izjavi
priložiti.
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne
uporabljajo določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč
Banka Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki
so izjavi priloženi.
(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Izključitev pritožbe
175. člen
Proti odločbam Banke Slovenije ni pritožbe.
2. Postopek sodnega varstva
2. 1. Skupne določbe
Postopek sodnega varstva
176. člen
(1) Sodno varstvo proti odločbam Banke Slovenije se
zagotavlja v postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: postopek sodnega varstva).

Pristojnost in sestava sodišča
178. člen
V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v
senatu petih sodnikov.
Tožba in odgovor na tožbo
179. člen
(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni.
(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni.
Nova dejstva in dokazi
180. člen
Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati
novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Meje preizkusa
181. člen
Sodišče preizkusi odločbo Banke Slovenije v mejah
tožbenega zahtevka in v mejah razlogov, ki so navedeni v
tožbi, pri tem pa pazi po uradni dolžnosti na bistvene kršitve
določb postopka iz tretjega odstavka 25. člena ZUS.
Seja
182. člen
Sodišče odloča praviloma brez obravnave.
Pravna sredstva
183. člen
Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva ni pritožbe.
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2. 2. Postopek sodnega varstva proti odločbi
o prenehanju banke
Uporaba določb
184. člen
Določbe tega podrazdelka se uporabljajo v postopku
sodnega varstva proti odločbi o začetku prisilne likvidacije
ali proti odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek stečaja
(v nadaljnjem besedilu: odločba o prenehanju banke).
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(4) Proti sodbi, s katero sodišče odloči v postopku
sodnega varstva proti odločbi o prenehanju banke, je, ne
glede na določbo 183. člena tega zakona, dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče v senatu sedmih
sodnikov.
3. Postopek nadzora
3. 1. Splošne določbe
Uporaba določb

Tožnik
185. člen
(1) Tožbo proti odločbi o prenehanju banke lahko vloži:
1. banka,
2. delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj
desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek
100,000.000 tolarjev.
(2) Če je tožnik banka, jo v postopku sodnega varstva
zastopa uprava, ki so ji zaradi odločbe o prenehanju banke
prenehala druga pooblastila in pristojnosti.
Nova dejstva in dokazi
186. člen
(1) Ne glede na določbo 180. člena tega zakona lahko
tožnik v tožbi proti odločbi o prenehanju banke navaja nova
dejstva in nove dokaze. Če se v tožbi sklicuje na listinske
dokaze, mora te dokaze tožbi priložiti.
(2) Banka Slovenije lahko v odgovoru na tožbo navaja
nova dejstva in nove dokaze. Če se v odgovoru na tožbo
sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze odgovoru na
tožbo priložiti.
(3) Če tožnik oziroma Banka Slovenije tožbi oziroma
odgovoru na tožbo ne priloži listinskih dokazov, na katere se
sklicuje, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah,
temveč sodišče pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki
so tožbi oziroma odgovoru na tožbo priloženi.
(4) Po izteku roka za vložitev tožbe oziroma odgovora
na tožbo stranke nimajo pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
Glavna obravnava in seja
187. člen
(1) Sodišče odloči po opravljeni glavni obravnavi.
(2) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če v
pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v
postopku izdaje odločbe o prenehanju banke popolno in
pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno.
Odločanje
188. člen
(1) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi, zaradi
katerih bi lahko po 61. členu ZUS upravni akt odpravilo in s
sodbo odločilo o stvari, sodišče odločbe o prenehanju banke ne odpravi temveč s sodbo samo ugotovi, da je odločba
o prenehanju banke nezakonita in da ni bilo pogojev za
začetek prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(2) Sodba iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na
tek postopka prisilne likvidacije oziroma stečaja.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko delničarji uveljavijo morebitne odškodninske zahtevke proti Banki
Slovenije v pravdi.

189. člen
(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v
vseh postopkih nadzora, ki ga opravlja Banka Slovenije na
podlagi določb tega zakona, kolikor zakon za posamezen
postopek nadzora ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v
postopku nadzora splošne določbe poglavja o postopku
odločanja Banke Slovenije.
Stranka postopka nadzora
190. člen
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero
Banka Slovenije opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt
nadzora).
(2) Stranke postopka nadzora nad banko so tudi člani
uprave banke.
Vročanje
191. člen
(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v
pisarni oziroma poslovnem prostoru.
(2) Vročitve članom uprave banke se opravljajo z vročanjem banki. Šteje se, da je z vročitvijo banki opravljena tudi
vročitev članom uprave.
(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, da je vročitev stranki opravljena, če je spis
vročen odvetniku oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni.
(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega
oziroma tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako,
da se mu izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je zaposlen.
Nadomestna osebna vročitev
192. člen
(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega
zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis
vročiti odsoten, ga izroči vročevalec Banki Slovenije. Na
vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta
zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v katerem je
navedeno, kje se spis nahaja in rok 8 dni, v katerem mora
naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se
podpiše.
(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 8 dni, se šteje,
da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo

Stran

548 / Št. 7 / 5. 2. 1999

puščeno na vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov
iz prejšnjega odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu.
Posredna vročitev
193. člen
Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno,
ne da opraviti tako, kot je predpisano v 191. členu tega
zakona, vročevalec spis pusti na vratih oziroma v poštnem
nabiralniku stanovanja ali poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je zaposlen. Vročevalec na spisu
navede vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje
se, da je s tem vročitev opravljena.
3. 2. Opravljanje nadzora
Opravljanje nadzora
194. člen
Banka Slovenije opravlja nadzor:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in
obvestil bank in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Banki Slovenije
oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah;
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora.
Pooblaščene osebe
195. člen
(1) Pregled poslovanja banke opravi strokovni delavec
Banke Slovenije, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti
guverner Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor
Banke Slovenije).
(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi
poslovanja lahko guverner Banke Slovenije pooblasti
pooblaščenega revizorja ali drugo strokovno usposobljeno osebo.
(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena
imajo pri opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih
je pooblastil guverner Banke Slovenije, enake pristojnosti
kot Banka Slovenije.
Obseg pregleda
196. člen
(1) Banka mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled
vseh poslovnih knjig, spisov in druge dokumentacije.
(2) Banka mora na zahtevo Banke Slovenije izročiti
računalniške izpiske oziroma kopije evidenc oziroma drugih
poslovnih knjig in dokumentacije.
(3) Člani uprave in zaposleni pri banki morajo pooblaščeni osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora.
(4) Pooblaščena oseba lahko opravi tudi pregled poslovanja pravnih oseb, povezanih z banko, če je to potrebno
zaradi popolnega pregleda poslovanja banke.
Poročila in informacije
197. člen
(1) Pri opravljanju nadzora lahko Banka Slovenije od
subjekta nadzora zahteva poročila in informacije o vseh
zadevah, ki so glede na namen posameznega nadzora,
pomembne za presojo ali subjekt nadzora spoštuje določbe
zakona, oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov uprave
subjekta nadzora in oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(3) Banka Slovenije lahko osebe iz drugega odstavka
tega člena pozove, da o zadevah iz prvega odstavka tega
člena v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, izdelajo pisno
poročilo, ali jih povabi, da o teh zadevah podajo ustno
izjavo.
Pregled poslovanja
198. člen
(1) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije
na njegovo zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja
na sedežu subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih
subjekt nadzora oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in posle, v zvezi s katerimi Banka
Slovenije opravlja nadzor.
(2) Subjekt nadzora mora inšpektorju Banke Slovenije
na njegovo zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih
evidenc, v obsegu potrebnem za izvajanje posameznega
nadzora oziroma v obsegu, določenem z zakonom, ki ureja
posamezen nadzor.
(3) Subjekt nadzora mora Banki Slovenije na njeno
zahtevo izročiti računalniške izpiske oziroma kopije poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc.
(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka
tega člena opravlja Banka Slovenije ob delavnikih med 8. in
18. uro. Kadar je zaradi obsega oziroma narave pregleda to
potrebno, lahko Banka Slovenije opravi pregled poslovanja
tudi po 18. uri oziroma med nedelavnimi dnevi.
(5) Banka Slovenije mora pregled poslovanja opravljati
tako, da s tem ovira normalno poslovanje subjekta nadzora
samo v takšni meri kot je nujno za opravljanje nadzora v
skladu z namenom posameznega nadzora.
Zahteva za pregled poslovanja
199. člen
(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu
nadzora vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda
poslovanja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
lahko pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja
vroči šele ob začetku opravljanja pregleda poslovanja, če
drugače ne bi bilo mogoče doseči namena posameznega
nadzora.
(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter
administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki so predmet
pregleda.
(4) V primeru iz tretjega odstavka 198. člena tega
zakona, mora zahteva za pregled obsegati določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije ter administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij potrebno izročiti, in rok za
predložitev.
(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi
pravni pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če
subjekt nadzora ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled
poslovanja oziroma Banki Slovenije ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, določen v 198. členu
tega zakona.
(6) Banka Slovenije lahko med opravljanjem pregleda
poslovanja dopolni zahtevo za pregled poslovanja. Za do-
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polnitev zahteve se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena.

ma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti določena dejanja (v nadaljevanju: odprava kršitev).

Pogoji za opravljanje pregleda

Vsebina odredbe

200. člen
(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Banke Slovenije zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko
nemoteno in brez prisotnosti drugih oseb opravijo pregled
poslovanja.
(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v
katerem pooblaščene osebe Banke Slovenije opravljajo pregled poslovanja v prostorih iz prvega odstavka 198. člena
tega zakona, v teh prostorih prisotne pooblaščene osebe
subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo pooblaščenih oseb
Banke Slovenije podajo pojasnila v zvezi s poslovnimi knjigami, poslovno dokumentacijo ter administrativnimi oziroma
poslovnimi evidencami, ki so predmet pregleda.

204. člen
(1) Izrek odredbe mora obsegati:
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo
naložena;
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitve, kadar Banka Slovenije subjektu nadzora naloži, da kršitve odpravi na določen način;
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Banka Slovenije subjektu nadzora naloži, da o odpravi kršitev
predloži določene listine oziroma druge dokaze.
(2) Odredba mora biti obrazložena.
Predložitev poročila pooblaščenega revizorja
o odpravi kršitev

Pogoji za pregled računalniško vodenih poslovnih
knjig in evidenc
201. člen
(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke
oziroma računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na zahtevo pooblaščene osebe Banke Slovenije
zagotoviti ustrezne pripomočke za pregled poslovnih knjig in
evidenc ter preizkušanje ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
(2) Banki Slovenije mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled v:
1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje,
spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.
(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora
biti razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek.

205. člen
Kadar Banka Slovenije ugotovi kršitve pri vodenju poslovnih knjig, oziroma administrativnih in drugih evidenc, ki
jih je dolžna voditi banka, oziroma obsežnejše kršitve pri
poslovanju banke, lahko banki z odredbo naloži tudi, da o
odpravi kršitev predloži poročilo, s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene.
Ugovor proti odredbi
206. člen
(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti
ugovor v roku 8 dni od vročitve.
(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor,
se rok za odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za
čas od vložitve ugovora do vročitve odločbe o ugovoru.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Banka
Slovenije z odredbo odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve,
kadar zaradi narave kršitve z izvršitvijo odredbe ni mogoče
odlašati.
Razlogi za ugovor
207. člen
Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlo-

Izrekanje ukrepov nadzora
202. člen
(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Banka Slovenije po uradni dolžnosti.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko Banka Slovenije izreče ukrep banki tudi na predlog
člana uprave ali nadzornega sveta banke ali delničarjev,
katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega
kapitala banke ali nominalni znesek 100,000.000 tolarjev.
3. 3. Odprava kršitev
Odredba
203. člen
Kadar Banka Slovenije pri opravljanju nadzora ugotovi
kršitve tega zakona oziroma na njegovi podlagi izdanih predpisov oziroma drugih predpisov, ki urejajo poslovanje bank,
z odredbo subjektu nadzora naloži, da odpravi kršitve oziro-

gov:
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za
izdajo odredbe;
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni
podana;
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za
izdajo odredbe, nima znakov kršitve;
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti
na način, določen z odredbo;
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki
je v nasprotju s prisilnimi predpisi;
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi,
nad katero Banka Slovenije ni pristojna opravljati nadzora;
7. če je z odredbo v nasprotju z zakonom naložena
predložitev poročila pooblaščenega revizorja o odpravi kršitev;
8. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno
dejansko stanje.
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Vsebina ugovora

3. 4. Odvzem dovoljenja

208. člen
(1) Ugovor mora obsegati:
1. navedbo odredbe, proti kateri se vlaga;
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3. razloge za ugovor;
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga.
(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz
katerih izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi
dokazuje obstoj zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora
v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti
ugovoru.
(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih
dokazov, se ne uporabljajo določbe o nepopolnih vlogah,
temveč Banka Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste
dokaze, ki so izjavi priloženi.
(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

Začetek postopka za odvzem dovoljenja

Meje preizkusa odredbe
209. člen
Banka Slovenije preizkusi odredbo v tistem delu, v
katerem se izpodbija z ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v ugovoru.
Odločanje o ugovoru
210. člen
(1) O ugovoru odloča Banka Slovenije z odločbo.
(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Banka Slovenije ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi.
(3) Banka Slovenije ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je vložila neupravičena oseba.
(4) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz
1., 2., 3. ali 6. točke 207. člena tega zakona, odpravi
odredbo.
(5) Če Banka Slovenije ugotovi, da je podan razlog iz
4., 5., 7. ali 8. točke 207. člena tega zakona, glede na
naravo kršitve odpravi odredbo oziroma jo spremeni. Banka
Slovenije pri odločanju o ugovoru odredbe ne sme spremeniti v škodo subjekta nadzora.
Poročilo o odpravi kršitev
211. člen
(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti ugotovljene kršitve in Banki Slovenije predložiti
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da
so bile ugotovljene kršitve odpravljene.
(2) V primeru iz 205. člena tega zakona, mora subjekt
nadzora poročilu o odpravi kršitev priložiti tudi poročilo pooblaščenega revizorja.
(3) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in
priloženih dokazov oziroma poročila iz drugega odstavka
tega člena izhaja, da so kršitve odpravljene, izda Banka
Slovenije odločbo, s katero ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene.

212. člen
(1) Banka Slovenije začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdala, če iz podatkov, s katerimi razpolaga,
izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za
odvzem dovoljenja, določen z zakonom.
(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči
Banka Slovenije z odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja).
(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja
mora vsebovati:
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi
bile razlog za začetek postopka,
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih
je Banka Slovenije zaključila, da obstaja utemeljen sum iz
prvega odstavka tega člena,
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(3) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja
Banka Slovenije določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od
15 dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe
subjektu nadzora, v katerem se subjekt nadzora lahko izjavi
o razlogih za začetek postopka (v nadaljevanju: izjava o
razlogih za odvzem dovoljenja).
Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
213. člen
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem
dovoljenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi
sklicuje na listinske dokaze, mora te dokaze priložiti izjavi.
(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem
dovoljenja ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo
določbe tega zakona o nepopolnih vlogah, temveč Banka
Slovenije pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so
izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
Odločanje o odvzemu dovoljenja
214. člen
(1) Banka Slovenije mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave o razlogih za odvzem
dovoljenja oziroma od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Banka Slovenije sme odločati o odvzemu dovoljenja
samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih
je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja,
in samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili
navedeni v odločbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi o
razlogih za odvzem dovoljenja priložil subjekt nadzora.
Ustavitev postopka
215. člen
Banka Slovenije ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka
214. člena tega zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku
postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za
odvzem dovoljenja, ali
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2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka
214. člena tega zakona zaključi, da ni dokazano, da je
subjekt nadzora storil dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala odločbo o začetku postopka
za odvzem dovoljenja.
Odločba o odvzemu dovoljenja
216. člen
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke
in datuma izdaje dovoljenja,
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum
rojstva subjekta nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto,
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so
razlog za odvzem dovoljenja.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
Preklic pogojnega odvzema dovoljenja
217. člen
Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja
se smiselno uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema dovoljenja.
4. Postopek odločanja o izdaji dovoljenj oziroma
soglasij
Uporaba določb
218. člen
(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Banka Slovenije, kolikor zakon za posamezen postopek
izdaje dovoljenja oziroma soglasja ne določa drugače.
(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v
postopku odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij splošne določbe poglavja o postopku odločanja Banke Slovenije.
Taksa za odločanje
219. člen
Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma
soglasij morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Banke Slovenije.
Stranka v postopku
220. člen
(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve).
(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni
interes utegne biti z odločbo Banke Slovenije prizadet, če
svojo udeležbo v postopku priglasi s pisno vlogo.
(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
Začetek postopka
221. člen
(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo
dovoljenja oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva).
(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, začne Banka Slovenije postopek samo, kadar
tako določa zakon.
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Vsebina zahteve
222. člen
(1) Zahteva mora obsegati:
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve,
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja,
3. druge podatke, določene z zakonom.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka
za izdajo dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o
zahtevi.
Procesne predpostavke za odločanje
223. člen
(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Banka
Slovenije preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke
za odločanje o zahtevi:
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine,
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma
nadomestila za delo Banke Slovenije,
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki
morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
(2) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za
pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže
zahtevo.
(3) Če Banka Slovenije ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, naloži vložniku s sklepom, da
pomanjkljivosti odpravi. V sklepu določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot
petnajst dni.
(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Banka Slovenije z odločbo zavrže zahtevo.
(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega upravnega spora.
(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev oziroma za združitev mora Banka
Slovenije izdati sklep iz tretjega odstavka tega člena v dveh
mesecih od prejema vloge, v vseh ostalih primerih pa v
tridesetih dneh od prejema vloge.
Rok za odločitev
224. člen
(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ali za združitev mora Banka Slovenije odločiti v
roku šest mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja,
o ostalih zahtevah pa v roku treh mesecev od prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja.
(2) Če je Banka Slovenije izdala sklep iz šestega odstavka 223. člena tega zakona, rok iz prvega odstavka
tega člena ne teče od vročitve sklepa do izteka roka za
odpravo pomanjkljivosti oziroma do prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v roku, določenem s sklepom.
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5. Izvršitev odločb Banke Slovenije

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne
obveznosti

Hujše kršitve banke

225. člen
Pravnomočne odločbe Banke Slovenije, ki se glasijo
na izpolnitev denarne obveznosti, izvrši sodišče na predlog
Banke Slovenije.
Odredba o odpravi kršitev
226. člen
Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti.
XVI. HRANILNICE
Uporaba določb
227. člen
(1) Za hranilnice se uporabljajo določbe drugih poglavij
tega zakona, ki se nanašajo na banke, če ni v tem poglavju
drugače določeno.
(2) Hranilnica lahko opravljanje nalog notranjega revidiranja s pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje teh nalog.
Storitve hranilnice
228. člen
(1) Hranilnica lahko opravlja bančne in druge finančne
storitve razen drugih finančnih storitev iz 13. točke prvega
odstavka 6. člena tega zakona.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena lahko hranilnica opravlja samo v tolarjih razen menjalniških poslov.
(3) Hranilnica sme opravljati storitve iz prejšnjega odstavka samo za fizične osebe, podjetnike posameznike in
majhne gospodarske družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti.
Osnovni kapital
229. člen
Najnižji znesek osnovnega kapitala hranilnice je
186,000.000 tolarjev.
XVII. BANČNO INTERESNO ZDRUŽENJE
Bančno interesno združenje
230. člen
(1) Banke, hranilnice in hranilno kreditne službe, ki so
pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih
storitev, se lahko združujejo v bančno interesno združenje,
ki je ustanovljeno kot gospodarsko interesno združenje po
ZGD.
(2) Bančno interesno združenje lahko poleg nalog iz
pogodbe o ustanovitvi:
– organizira sistem jamstva vlog nad zneskom, določenim v 153. členu tega zakona,
– organizira izmenjavo informacij o kreditni zadolženosti z namenom zaščite pred kreditnimi tveganji, in
– izvaja izobraževanje bančnih kadrov in izdaja certifikate.

231. člen
(1) Z denarno kaznijo od 20,000.000 do
100,000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje
banka:
1. če opravlja druge finančne storitve, ne da bi za
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije
(drugi odstavek 6. člena);
2. če opravlja druge dejavnosti, razen bančnih dejavnosti, drugih finančnih storitev in pomožnih bančnih storitev;
3. če Banke Slovenije ne obvesti o okoliščinah iz prvega odstavka 27. člena tega zakona;
4. če pridobi delnice oziroma poslovne deleže druge
banke oziroma druge finančne organizacije v nasprotju z
18. členom tega zakona;
5. če prične opravljati bančne storitve v državi članici v
nasprotju s 43. oziroma 44. členom tega zakona;
6. če ustanovi podružnico v tujini, ne da bi za ustanovitev podružnice pridobila dovoljenja Banke Slovenije;
7. če Banki Slovenije ne poroča o kapitalu, kapitalskih
zahtevah, kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti z vsebino v rokih in na način, določen s predpisom,
izdanim na podlagi 92. člena tega zakona;
8. če kot nadrejena banka v bančni skupini ne sestavlja in predlaga konsolidiranih računovodskih izkazov na način, v obsegu in z vsebino, določeno v predpisu, izdanem
na podlagi drugega odstavka 99. člena tega zakona, oziroma če na zahtevo Banke Slovenije iz tretjega odstavka 99.
člena oziroma 100. člena tega zakona ne opravi konsolidacije posameznih postavk oziroma posameznih poslov ali
skupine poslov;
9. če nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov, potrebnih za konsolidacijo;
10. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske
listine, vrednoti knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska poročila v nasprotju s 106., 107., 108. ali
109. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim na
podlagi 111. člena tega zakona;
11. če Banki Slovenije ne predloži nerevidiranega letnega poročila v roku dveh mesecev po preteku koledarskega leta (drugi odstavek 109. člena);
12. če ne organizira notranje revizije v skladu s 112.,
113. ali 114. členom tega zakona;
13. če Banki Slovenije ali ministrstvu, pristojnemu za
finance ne predloži revidiranega letnega poročila oziroma
revidiranega konsolidiranega letnega poročila v roku, določenem v četrtem odstavku 118. člena tega zakona;
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
Lažje kršitve banke
232. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000
tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje banka:
1. če ne poroča Banki Slovenije v skladu s prvim odstavkom 127. člena oziroma 128. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim na podlagi 129. člena tega zakona;
2. če pooblaščeni osebi ne omogoči pregleda na način, določen v 196. do 201. členu tega zakona.
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(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba
banke, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
Kršitve hranilnice
233. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000
tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka 231. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3,000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje hranilnica, ki
stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka 232. člena
tega zakona.
(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka 231. člena tega zakona.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba hranilnice, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
232. člena tega zakona.
Kršitve člana uprave oziroma nadzornega sveta
234. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za prekršek kaznuje član uprave banke oziroma
hranilnice:
1. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta banke o
okoliščinah iz drugega odstavka 31. člena tega zakona;
2. ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz drugega odstavka 127. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje član nadzornega sveta banke, ki ne
obvesti nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz tretjega
odstavka 31. člena tega zakona.
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Kršitve revizorja
237. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje revizor, ki ne obvesti nemudoma
Banke Slovenije o okoliščinah iz 119. člena tega zakona.
Kršitve izrednega upravitelja
238. člen
Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje izredni upravitelj:
1. če v treh mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne
izroči poročila o finančnem stanju in pogojih poslovanja
banke v izredni upravi (prvi odstavek 142. člena);
2. če v devetih mesecih po imenovanju Banki Slovenije ne izroči poročila iz drugega odstavka 142. člena tega
zakona;
3. če v primeru iz prvega odstavka 143. člena tega
zakona ne objavi sklica skupščine z dnevnim redom in v
roku iz drugega odstavka 143. člena tega zakona.
Kršitve v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov
239. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000
tolarjev se kaznuje banka oziroma hranilnica, ki krši dolžnost
varovanja zaupnih podatkov.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke oziroma hranilnice, ki stori gospodarski prestopek iz
prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje fizična oseba iz prvega odstavka
104. člena tega zakona, ki krši dolžnost varovanja zaupnih
podatkov.
XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Kršitve drugih oseb

Uskladitev bank in hranilnic

235. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000
tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba,
ki opravlja bančne storitve v nasprotju s prepovedjo iz
5. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja bančne
storitve v nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona.

240. člen
(1) Banke oziroma hranilnice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za poslovanje, nadaljuje s poslovanjem kot banke oziroma hranilnice po tem zakonu v mejah
poslov na podlagi obstoječega dovoljenja.
(2) Banke oziroma hranilnice iz prvega odstavka tega
člena morajo v roku osemnajstih mesecev od uveljavitve
tega zakona:
1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom
16. člena in 17. členom tega zakona+;
2. zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za
člana uprave imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje;
3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega
zakona, če ni za uskladitev s posameznimi določbami v
naslednjem odstavku tega člena določen daljši rok.
(3) Banke oziroma hranilnice se morajo uskladiti z naslednjimi določbami tega zakona v naslednjih rokih:
1. z 18. členom tega zakona do 31. 12. 2000,
2. s prvim odstavkom 80. člena tega zakona v delu, ki
se nanaša na izpostavljenost banke do oseb, ki so med
seboj povezane tako, da za banko predstavljajo eno samo
tveganje, do 31. 12. 2001,

Kršitve podrejene družbe v bančni skupini
236. člen
(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000
tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje podrejena družba v bančni skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne
sporoča podatkov, potrebnih za konsolidacijo.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev
se za gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka
tega člena.
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3. z drugim odstavkom 80. člena tega zakona do
31. 12. 2001,
4. z 82. členom tega zakona do 31. 12. 2001,
5. s prvim odstavkom 88. člena tega zakona do 31. 12.
2000.
(4) Od uveljavitve tega zakona dalje banka ne sme
sklepati novih poslov, zaradi katerih bi se povečevala izpostavljenost banke do oseb, ki so med seboj povezane tako,
da za banko predstavljajo eno samo tveganje, če bi zaradi
tega izpostavljenost banke do teh oseb presegla 25% kapitala banke.
(5) Hranilnice morajo uskladiti svoje poslovanje z določbo prvega odstavka 22. člena tega zakona do 31. 12.
2000.
(6) Banka oziroma hranilnica iz prvega odstavka tega
člena mora Banki Slovenije v roku osemnajst mesecev od
uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz
drugega odstavka tega člena. Poročilu mora priložiti:
1. statut v obliki overjenega notarskega zapisa;
2. izpisek delničarjev iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za imetnike kvalificiranih
deležev,
3. opis organizacije notranje revizije in pravila poslovanja notranje revizije,
4. druge dokaze o uskladitvah, ki jih zahteva Banka
Slovenije.
(7) Če banka oziroma hranilnica ravna v nasprotju z
drugim oziroma petim odstavkom tega člena lahko Banka
Slovenije začne postopek prisilne likvidacije po določbah
tega zakona.
(8) Če iz poročila iz petega odstavka tega člena in
poročilu priloženim dokazom izhaja, da se je banka oziroma hranilnica uskladila z določbami iz drugega odstavka
tega člena, izda Banka Slovenije banki dovoljenje za opravljanje bančnih storitev z vsebino, določeno v 39. členu
tega zakona.
Uskladitev hranilno kreditnih služb
241. člen
(1) Določbe 5., 8., 9., 10., 12. in 13. poglavja tega
zakona veljajo tudi za hranilno kreditne službe v obsegu, v
katerem na podlagi 16. poglavja tega zakona veljajo za
hranilnice.
(2) Hranilno kreditne službe, ki so bile do uveljavitve
tega zakona ustanovljene na podlagi zakona o hranilno kreditnih službah (Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90), nadaljujejo s poslovanjem po določbah navedenega zakona.
(3) Hranilno kreditne službe iz drugega odstavka tega
člena morajo z uveljavitvijo tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega poslovanja z določbami tega zakona iz prvega
odstavka tega člena in se dokončno uskladiti v roku petih let
od uveljavitve tega zakona.
(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način usklajevanja hranilno kreditnih služb z določbami tega zakona iz
prvega odstavka tega člena.
(5) Banka Slovenije opravlja nadzor nad usklajevanjem
hranilno kreditnih služb s tem zakonom. Za nadzor se smiselno uporabljajo določbe 11. poglavja tega zakona in šestega do osmega odstavka 240. člena tega zakona.
(6) Za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka
tega člena se prične 12. poglavje tega zakona uporabljati z
dnem, ko se uskladijo z določbami tega zakona iz prvega
odstavka tega člena.
(7) Po uveljavitvi tega zakona se lahko ustanovi nova
hranilno kreditna služba samo, če izpolnjuje pogoje, določene v določbah iz prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
Postopki
242. člen
(1) Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij, ki so
bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po
določbah tega zakona.
(2) Predsanacijski, sanacijski, stečajni in likvidacijski
postopki v bankah in hranilnicah, ki so bili začeti po določbah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-I in 46/93) se
dokončajo po določbah navedenega zakona.
Izdaja predpisov
243. člen
(1) Banka Slovenije mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona izdati predpise na podlagi tega zakona.
(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se
smiselno uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona o
bankah in hranilnicah.
Razveljavitev predpisov
244. člen
(1) Z dnem ko začne veljati ta zakon preneha veljati:
1. zakon o bankah in hranilnicah (Uradni list RS,
št. 1/91-I, 28/92 in 46/93), razen določbe 79. člena navedenega zakona;
2. zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-I in 46/93),
3. zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje
vlog v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in
46/93) razen določbe 12. člena navedenega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vsi
predpisi, izdani na podlagi določb zakonov iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z dnem ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati
določbe 13., 14. in 17. do 20. člena zakona o hranilno
kreditnih službah (Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90). Po
uveljavitvi tega zakona se navedene določbe zakona o hranilno kreditnih službah uporabljajo za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka 241. člena tega zakona skladno z
241. členom tega zakona in predpisom, izdanim na njegovi
podlagi.
Pričetek uporabe posameznih določb
245. člen
(1) Določbe petega odstavka 19. člena, 43. do
46. člena, 48. do 51. člena, 2. točke tretjega odstavka
59. člena, 60. člena in 61. člena tega zakona začnejo
veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije
v Evropskih skupnostih.
(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena, se
1. za odločanje o dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža osebe države članice uporablja tretji odstavek 20.
člena tega zakona,
2. za opravljanje bančnih storitev bank v državah članicah uporablja določba 47. člena tega zakona,
3. za opravljanje storitev bank držav članic v Republiki
Sloveniji uporabljajo določbe 52. do 55. člena tega zakona,
4. za posredovanje podatkov nadzornim organom držav članic uporabljajo določba 3. točke tretjega odstavka
59. člena tega zakona.
(3) Določbe 12. poglavja tega zakona začnejo veljati:
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1. za vloge, ki so na dan uveljavitve tega zakona iz
246. člena, vezane za obdobje, ki izteče po 1. 1. 2001, z
dnem izteka vezave, določenim v pogodbi o vezavi,
2. za ostale vloge s 1. 1. 2001.
(4) Z dnem uveljavitve določb 12. poglavja tega zakona
preneha veljati jamstvo Republike Slovenije in Banke Slovenije za vloge fizičnih oseb pri bankah oziroma hranilnicah in
določba 12. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za
zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah.
Uveljavitev zakona
246. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, če ni v 245. členu tega
zakona drugače določeno.
Št. 450-03/95-16/4
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

287.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o varstvu kulturne dediščine
(ZVKD)
Razglašam zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji
20. januarja 1999.
Št. 001-22-7/99
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE (ZVKD)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon opredeljuje nepremično in premično kulturno
dediščino ter ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: lokalne skupnosti), naloge javne službe in drugih
dejavnosti varstva, dolžnosti in pravice lastnikov kulturne
dediščine, strokovni in inšpekcijski nadzor na tem področju
ter sankcije za kršitev določb tega zakona.
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2. člen
(pojem kulturne dediščine)
Kulturna dediščina (v nadaljnjem besedilu: dediščina)
so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena
materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj,
značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem
prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega,
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti; naselbinska območja, zlasti stara mestna in vaška
jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi
deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične
pričevalnosti; stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične, gospodarske
in kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; knjižnično gradivo;
predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem.
Dediščina so po tem zakonu nepremičnine ali njihovi
posamezni deli, skupine nepremičnin in območja (v nadaljnjem besedilu: nepremična dediščina) ter premičnine in
njihove zbirke (v nadaljnjem besedilu: premična dediščina).
3. člen
(opredelitev kulturne funkcije dediščine)
Kulturna funkcija dediščine pomeni neposredno vključevanje dediščine v prostor in aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj
preteklih obdobij, v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne identitete.
4. člen
(opredelitev in temeljni cilji varstva dediščine)
Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot dediščina iz 2. člena
tega zakona, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter
poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so:
– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost;
– zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in raziskovanja;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile
spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine;
– skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.
Ohranjanje in varovanje dediščine je skrb vseh in vsakogar.
Dediščino je treba ohranjati in varovati v vseh okoliščinah.
5. člen
(opredelitev in vrste spomenikov)
Kadar ima dediščina iz 2. člena tega zakona elemente, s
katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi status
kulturnega spomenika (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
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Dediščina iz prejšnjega odstavka, ki predstavlja vrhunski dosežek ustvarjalnosti oziroma ključno ali redko ohranjeno dokazilo določenega obdobja zgodovinske preteklosti,
lahko zaradi svojega posebnega ali izjemnega pomena dobi
status spomenika državnega pomena.
Dediščina iz prvega odstavka tega člena, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje
oziroma širše lokalno območje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.
6. člen
(varstvene skupine spomenikov)
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem: arheološki spomeniki, zgodovinski spomeniki, umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki spomeniki, tehniški spomeniki, spomeniki
oblikovane narave in kulturna krajina.
Arheološki spomeniki so zemljišča in zemeljske plasti,
ki hranijo pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem, ter posebno pomembni predmeti iz teh plasti oziroma
obdobij.
Zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti
ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo
politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno
zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter
povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh.
Umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki so posamezne stavbe in skupine stavb,
prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni
detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi umetniški in
oblikovani predmeti ter izdelki umetne obrti, ki se štejejo
za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture
na naših tleh.
Naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter
deli naselij, ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in urejanju prostora.
Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine
stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti ter drugih ljudstev na območju
Slovenije.
Tehniški spomeniki so območja, stavbe in skupine
stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo
o razvoju proizvajalnih sredstev, tehnologije in tehnične kulture v Sloveniji.
Spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti
vrtnega in parkovnega oblikovanja, navadno povezani z drugimi kulturnimi spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo.
Kulturna krajina je spomeniško območje, katerega
strukturo, razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru.
Knjižnično gradivo, ki po strokovnih merilih in mednarodnih priporočilih predstavlja knjižno dediščino, in arhivsko
gradivo sta spomenik v skladu s posebnim zakonom.
7. člen
(enotni sistem varstva dediščine)
Sistem varstva dediščine je enoten in obsega pravno in
strokovno varstvo ter javno financiranje varstva dediščine
pod pogoji, ki jih določa zakon.
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II. PRISTOJNOST DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI
8. člen
(pristojnosti države)
Na področju varstva dediščine država:
– vzpostavlja, organizira in financira javno službo varstva dediščine ter zagotavlja strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe;
– zagotavlja financiranje drugih oblik varstva dediščine
v skladu z zakonom;
– ustanavlja javne zavode za varstvo dediščine;
– izdaja dovoljenja za izvajanje dejavnosti varstva dediščine fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;
– dodeljuje koncesije za izvajanje javne službe varstva
dediščine fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava;
– podeljuje strokovne nazive;
– zagotavlja razvoj informacijskega sistema dediščine
in vodenje baz podatkov;
– izvaja inšpekcijski nadzor;
– razglaša spomenike državnega pomena;
– izdaja odločbe v upravnih postopkih v zvezi z razglasitvenimi akti, s posegi, prometom, izvozom in uvozom dediščine ter raziskovanjem na področju varstva dediščine;
– zagotavlja obnovo in prezentacijo spomenikov državnega pomena.
Država lahko v skladu z zakonom prispeva javna sredstva tudi za nujne odkupe nacionalno pomembnih predmetov premične dediščine za izpopolnitev nacionalnih zbirk.
9. člen
(pristojnosti lokalnih skupnosti)
Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo:
– razglašanje spomenikov lokalnega pomena;
– izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih
sprejele;
– sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov
lokalnega pomena in druge dediščine.
Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena.
III. VARSTVO DEDIŠČINE
10. člen
(pravni status dediščine)
Dediščina je po tem zakonu varovana na podlagi vpisa
v register dediščine iz 11. člena ali pridobitve statusa spomenika v skladu z 12., 14. in 17. členom tega zakona.
11. člen
(register dediščine)
Register dediščine je zbirka listin in podatkov, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Podatki iz registra so javni,
razen osebnih podatkov o lastnikih.
Namen registra je uresničevanje javnih koristi na področju varstva dediščine.
Register dediščine obsega naslednje podatke: identifikacijo, opis in lokacijo ter varstveni režim enote dediščine in
njeno povezavo z drugimi enotami, za spomenik pa še osebne podatke o lastniku.
Pobudo za vpis v register dediščine da lahko vsaka
fizična ali pravna oseba. Na podlagi mnenja javnega zavoda
iz 20. člena tega zakona ministrstvo sporoči odgovor pobudniku za vpis v register dediščine.
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Predlog za vpis v register dediščine da pristojni javni
zavod iz 20. člena tega zakona.
Postopek vpisa v register in vodenje registra podrobneje določi minister, pristojen za področje kulturne dediščine
(v nadaljnjem besedilu: minister) s pravilnikom.
Minister izda odločbo o vpisu v register, ki vključuje
podatke iz tretjega odstavka tega člena.
Pri uporabi podatkov iz registra dediščine mora vsak
uporabnik navesti register kot vir podatkov.

15. člen
(izdajanje aktov v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo
narave)
Če se vsebina aktov iz 11., 12. in 14. člena tega
zakona nanaša na spomenike oblikovane narave ali na kulturno krajino iz 6. člena tega zakona, se režim za njihovo
varstvo, razen za akte, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije, določa v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo
narave.

12. člen
(razglasitev spomenika)
Spomenik dobi svoj pravni status z aktom o razglasitvi.
Pobudo za razglasitev lahko da organ, pristojen za
varstvo dediščine, ter vsaka fizična ali pravna oseba.
Strokovne podlage za razglasitev pripravi pristojni javni
zavod iz 20. člena tega zakona.
Akt o razglasitvi obsega identifikacijo spomenika, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, varstveni režim spomenika in njegovega vplivnega območja, pri katerem
se upoštevajo zlasti zgodovinske, funkcionalne in vizualne
lastnosti ter pomen spomenika.
Akt o razglasitvi spomenika državnega pomena sprejme Vlada Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Akt o razglasitvi spomenika lokalnega pomena sprejme
pristojni organ lokalne skupnosti in se objavi v uradnem
glasilu te skupnosti.

16. člen
(zaznamba v zemljiški knjigi)
Na podlagi akta o razglasitvi iz 12. člena tega zakona
ministrstvo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti v
30 dneh od njegove uveljavitve predlagata zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.

13. člen
(odločba o varstvu spomenika)
Minister izda na podlagi akta o razglasitvi spomenika iz
prejšnjega člena lastniku odločbo o varstvu za spomenik
državnega pomena, pristojni organ lokalne skupnosti pa za
spomenik lokalnega pomena.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni promet, fizično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire,
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za njegovo varstvo.
V odločbi iz prvega odstavka tega člena se lahko
določi:
– dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja
spomenika, če je to nujno iz znanstvenih ali kulturnih namenov, javni službi ter strokovnim organizacijam ali osebam, ki
jih ta pooblasti, vendar največ za en mesec v letu do šestih
mesecev v petih letih;
– dolžnost začasne izročitve predmeta premične dediščine v enakem trajanju;
– prepoved premeščanja oziroma prenašanja spomenika.
Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.
14. člen
(akt o začasni razglasitvi za spomenik)
Kadar je dediščina, za katero se domneva, da ima
lastnosti spomenika, ogrožena, sprejme minister oziroma
pristojni organ lokalne skupnosti akt o začasni razglasitvi za
spomenik.
Za začasno razglasitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o razglasitvi za spomenik.
Akt o začasni razglasitvi velja najdlje 12 mesecev in se
izjemoma lahko podaljša še za obdobje do enega leta.

17. člen
(pridobitev statusa spomenika po zakonu)
Zbirke predmetov ali posamezni predmeti premične
dediščine, s katerimi upravljajo javni zavodi iz 20. člena tega
zakona, so spomeniki po zakonu.
18. člen
(oznake nepremičnih spomenikov)
Nepremični spomeniki so vidno označeni.
O vsebini, obliki in rabi oznak izda minister pravilnik.
IV. JAVNA SLUŽBA
19. člen
(naloge javne službe)
V okvir opravljanja javne službe na področju varstva
dediščine sodijo naslednje naloge:
– evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v
register dediščine;
– priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in
soglasij za upravne postopke;
– vključevanje v sistem varstva dediščine v primeru
oboroženega spopada in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– izvajanje raziskovalnih projektov z metodami, ki pomenijo poseg v dediščino;
– spremljanje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa
dediščine;
– spremljanje upravljanja dediščine v lasti države oziroma lokalnih skupnosti;
– priprava smernic s področja dediščine v postopkih
sprejemanja prostorskih in planskih aktov;
– usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti
varstva dediščine na podlagi dovoljenja iz 27. oziroma koncesije iz 29. člena tega zakona;
– priprava restavratorskih in konservatorskih programov;
– izdajanje navodil lastnikom spomenikov oziroma dediščine.
20. člen
(javni zavodi za varstvo dediščine)
Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične dediščine in premične dediščine, ki je njen sestavni
del, ustanovi država javni zavod za varstvo dediščine, ki s
svojimi organizacijskimi enotami pokriva celotno območje
Republike Slovenije.
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Za izvajanje javne službe na področju varstva premične
dediščine država ustanavlja državne muzeje, skupaj z lokalnimi skupnostmi pa določi mrežo pokrajinskih in mestnih
muzejev, ki pokrivajo vse vrste premične dediščine in celotno območje Slovenije.
O kompetenčnih sporih med izvajalci javne službe odloča minister.
21. člen
(zavod za varstvo dediščine in njegove pristojnosti)
Zavod za varstvo dediščine iz prvega odstavka
20. člena opravlja, poleg nalog iz 19. člena tega zakona, še
naslednje:
– proučuje, raziskuje, inventarizira in dokumentira nepremično dediščino oziroma spomenike;
– zagotavlja valorizacijo nepremične dediščine;
– pripravlja elaborate za varovanje, obnavljanje in revitalizacijo dediščine;
– oblikuje metode in standarde za naloge iz 19. člena
tega zakona ter usmerja, usklajuje in spremlja njihovo izvajanje;
– usmerja izobraževanje in usposabljanje kadrov na
področju varstva dediščine;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na
varovanje in rabo dediščine, in pripravlja strokovne podlage
za upravne postopke, ki jih vodi ministrstvo;
– sodeluje z lastniki nepremičnih spomenikov in z drugimi, ki imajo interese v zvezi s posameznim spomenikom,
ter jim posreduje pojasnila, nasvete in navodila;
– popularizira dediščino ter njeno varstvo;
– načrtuje in vodi posamezna najzahtevnejša konservatorska dela.
Na področju restavratorske dejavnosti opravlja zavod iz
prvega odstavka naslednje naloge:
– usklajuje restavratorsko dejavnost in skrbi za razvoj
restavratorske stroke ter ga usmerja;
– organizira pripravo restavratorskih projektov, usmerja in spremlja restavratorske posege ter zagotavlja dokumentacijo restavratorske dejavnosti;
– sodeluje pri presoji in skrbi za materialno stanje dediščine in spomenikov;
– izvaja zahtevnejše restavratorske posege na spomenikih;
– sodeluje pri izpopolnjevanju in usposabljanju kadrov
na področju restavratorstva;
– sodeluje z drugimi javnimi zavodi na področju varstva
dediščine, posebej s tistimi, ki opravljajo tudi restavratorske
naloge.
22. člen
(muzeji)
Muzeji, poleg dejavnosti iz 19. člena tega zakona in v
okviru te dejavnosti:
– zbirajo, urejajo in hranijo premično dediščino;
– dokumentirajo premične spomenike, jih proučujejo,
raziskujejo in pripravljajo študije in elaborate za njihovo varstvo ter opravljajo druge strokovne naloge varstva premične
dediščine na območju oziroma področju, za katerega so
ustanovljeni;
– pripravljajo razstave, publikacije in druge oblike predstavljanja dediščine v državi in tujini;
– posredujejo ali pripravljajo razstave in druge oblike
predstavljanja dediščine drugih narodov;
– sodelujejo z zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja dediščine,
in jim strokovno pomagajo;
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– strokovno sodelujejo s fizičnimi in pravnimi osebami
zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine (zasebne muzejske zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk;
– razvijajo določene tehnične dejavnosti ter opravljajo
varstvena dela na posameznih premičnih spomenikih.
23. člen
(vrste muzejev)
Muzeji so državni, pokrajinski, mestni, občinski in zasebni.
Za varstvo določene vrste dediščine se lahko ustanovi
poseben muzej.
Galerija, ki hrani premično likovno dediščino, ima status muzeja.
24. člen
(državni in posebni muzeji)
Državni muzej opravlja naloge varstva premične dediščine, ki je državnega pomena; v tem okviru proučuje tudi
premično dediščino, ki je zunaj Republike Slovenije, vendar
pa je pomembna za Republiko Slovenijo.
Posebni muzej opravlja naloge varstva na področju dela dediščine, za katerega je ustanovljen.
25. člen
(pogoji za izvajanje javne službe)
Izvajalec javne službe mora imeti strokovno usposobljene delavce za vsa področja dejavnosti, ki jih opravlja kot
javno službo, ter prostorske, tehnične pogoje in opremo za
opravljanje strokovne dejavnosti na teh področjih.
Minister s pravilnikom določi zahteve in podrobnejše
pogoje iz prvega odstavka.
26. člen
(zastopanje interesov varstva)
Zavod iz 21. člena tega zakona ima pravico in dolžnost zastopati interese varstva dediščine v vseh upravnih in
sodnih postopkih, katerih predmet je dediščina oziroma
spomenik.
V. IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVA DEDIŠČINE
NA PODLAGI DOVOLJENJ IN KONCESIJ
27. člen
(naloge, ki se izvajajo na podlagi dovoljenj)
Fizične in pravne osebe zasebnega prava smejo samo
z dovoljenjem ministra izvajati naslednje naloge na področju
varstva dediščine:
– zbiranje podatkov o dediščini in spomenikih;
– hramba in varovanje premične dediščine;
– posegi v dediščino;
– razstavljanje in predstavljanje dediščine v javnosti.
Javni zavodi za varstvo dediščine iz drugega odstavka
9. člena smejo samo z dovoljenjem ministra izvajati naloge iz
prejšnjega odstavka in oblikovati pobude ter programe za
oživljanje spomenikov na območju lokalne skupnosti in za
njihovo vključevanje v gospodarske in druge dejavnosti.
28. člen
(pogoji in postopek za izdajo dovoljenja)
Dovoljenje za izvajanje nalog iz prejšnjega člena lahko
dobijo fizične in pravne osebe zasebnega prava ter javni
zavodi iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, ki izpolnjujejo strokovne, kadrovske in tehnične pogoje za določeno
vrsto nalog iz prejšnjega člena.
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O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka odloči
minister po predhodnem mnenju zavoda iz 20. člena tega
zakona.
Minister s pravilnikom določi pogoje za opravljanje posameznih vrst nalog iz prejšnjega člena.
29. člen
(pogoji in postopek za izdajo in odvzem koncesije)
Koncesija za izvajanje nalog javne službe se lahko podeli le za izvajanje nalog iz četrte in devete alinee 19. člena.
Podeli jo minister tistim fizičnim in pravnim osebam zasebnega prava, ki imajo dovoljenje ministra iz prejšnjega člena,
na podlagi javnega razpisa.
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe s pogodbo, ki se
sklene v pisni obliki.
Minister, ki je koncesijo podelil, jo odvzame z odločbo, če:
1. se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz
prejšnjega člena;
2. koncesionar ne opravlja varstva dediščine v skladu s
predpisi, odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji, pa v
določenem roku ni odpravil pomanjkljivosti;
3. se koncesionar odpove koncesiji.
VI. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO PREMIČNE
DEDIŠČINE
30. člen
(pogoji za hrambo zbirk)
Kadar je zbirka spomenik, jo sme hraniti fizična ali
pravna oseba le, če izpolnjuje prostorske in tehnične pogoje za njeno hrambo.
Pogoje iz prejšnjega odstavka določi minister s pravilnikom.
31. člen
(izvoz premične dediščine in spomenikov)
Trajni izvoz spomenikov je prepovedan. Izjemoma lahko minister dovoli tak izvoz spomenika v primeru izmenjave
muzejskega gradiva.
Minister izdaja dovoljenja za začasni izvoz spomenikov
in za izvoz predmetov dediščine.
Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih iz prejšnjih dveh odstavkov in o izvozu na njihovi podlagi.
Postopek izdaje dovoljenja za izvoz in vodenje evidence določi minister s pravilnikom.
32. člen
(uvoz)
Predmete dediščine je dovoljeno uvažati. Če država
izvora predpisuje izvozno dovoljenje, je pri uvozu obvezna
predložitev takega dovoljenja.
33. člen
(osrednji organ za koordinacijo vračanja dediščine)
V skladu z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnica je Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo koordinira
vračanje predmetov dediščine, ki so bili nezakonito iznešeni
z ozemlja Republike Slovenije oziroma prinešeni na njeno
ozemlje.
34. člen
(rok za vlaganje zahtevkov za vračanje dediščine)
Če obstaja utemeljen sum, da se na ozemlju Republike
Slovenije nahaja predmet dediščine, ki je bil nezakonito
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odnešen z ozemlja druge države, s katero ima Republika
Slovenija sklenjen sporazum o vračanju predmetov dediščine, upravičenci lahko vlagajo zahtevke za vračanje dediščine v roku enega leta od dneva, ko so bili seznanjeni s tem,
da se predmet nahaja na ozemlju Republike Slovenije.
Zahtevek za vračanje iz prejšnjega odstavka se sme
vložiti pred potekom tridesetih let od dneva, ko je bil predmet dediščine nezakonito iznešen z ozemlja druge države
oziroma pred potekom petinsedemdesetih let, če gre za
predmet iz javne ali cerkvene zbirke oziroma za predmet, ki
je pod posebnim varstvom države, iz katere izvira.
35. člen
(plačilo odškodnine dobrovernemu posestniku nezakonito
odnešenega predmeta)
Dobroverni posestnik, ki je predmet dediščine pridobil
po tem, ko je bil tak predmet nezakonito odnešen z ozemlja
Republike Slovenije, je upravičen do pravične odškodnine
na podlagi odločbe pristojnega sodišča in po tem, ko je
predmet vrnil na ozemlje Republike Slovenije. Država nosi
stroške odškodnine dotlej, dokler niso končani postopki za
povračilo odškodnine s strani tistega, ki je predmet nezakonito odnesel z ozemlja Republike Slovenije.
36. člen
(trgovanje z dediščino)
Podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki trguje z dediščino, mora voditi evidenco prodaje in drugih poslov z
dediščino. V evidenco se vpisujejo podatki o izvoru predmetov dediščine, opis in prodajna cena predmeta ter podatki o
kupcu. Prodajalec mora seznaniti kupca z možnostjo omejitve izvoza.
Minister s pravilnikom določi način vodenja in nadzor
nad evidenco iz prejšnjega odstavka.
37. člen
(seznam zvrsti predmetov dediščine)
Zaradi nadzora nad izvozom, iznosom, uvozom in trgovanjem s premično dediščino minister določi seznam zvrsti
predmetov dediščine.
Seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
38. člen
(odtujevanje muzejskega gradiva)
Muzejsko gradivo, ki je v lasti države oziroma lokalnih
skupnosti in ga hrani muzej, je prepovedano odtujiti, razen
če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odloča na predlog muzeja minister
oziroma pristojni organ lokalne skupnosti.
39. člen
(preverjanje izvora muzejskega gradiva)
Muzeji morajo pri pridobivanju muzejskega gradiva preveriti njegov izvor.
VII. POSEBNE DOLOČBE ZA VARSTVO NEPREMIČNE
DEDIŠČINE
40. člen
(presoja vplivov na nepremično dediščino)
Pri sprejemanju aktov s področja urejanja prostora mora pripravljalec kot obvezno sestavino za presojo vplivov na
nepremično dediščino, ki jih je v uresničevanju teh načrtov
mogoče pričakovati, upoštevati strokovne zasnove za varstvo dediščine (v nadaljnjem besedilu: strokovne zasnove)
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41. člen
(strokovne zasnove)
Strokovne zasnove iz prejšnjega člena vključujejo zlasti
naslednje sestavine:
– pregled območij, objektov, naselij ali njihovih delov
ter stvari, ki se po tem zakonu štejejo za nepremično dediščino;
– prikaz in oceno stanja nepremične dediščine ter pogojev in možnosti njenega razvoja;
– prikaz tistih delov nepremične dediščine, ki so zavarovani kot spomeniki ali naj se kot taki zavarujejo, in njihovih
vplivnih območij;
– valorizacijo nepremične dediščine z navedbo elementov, vsebine in značilnosti, ki se naj zlasti varujejo;
– predloge rešitev, ukrepov, varstvenih režimov in razvojnih usmeritev za varstvo nepremične dediščine, z oceno
učinkov in potrebnih sredstev;
– oceno ogroženosti nepremične dediščine v primeru
naravnih nesreč in drugih izrednih razmer.
S strokovnimi zasnovami se opredelijo tudi posebne
značilnosti varovanja, ohranjanja in vzdrževanja nepremične
dediščine posameznih regij.
Podrobnejšo vsebino strokovnih zasnov predpiše minister s pravilnikom.
42. člen
(sprejemanje strokovnih zasnov)
Strokovne zasnove pripravlja zavod iz 21. člena tega
zakona, in sicer v rokih, na način in pod pogoji, kot jih
predpiše minister.
43. člen
(obveznost upoštevanja strokovnih zasnov
in kulturnovarstveno mnenje)
Strokovne zasnove so obvezna sestavina strokovnih
podlag za državni prostorski plan in osnutkov lokacijskih
načrtov infrastrukturnih objektov državnega pomena, ter obvezna podlaga oziroma izhodišče pri izdelavi strokovnih podlag za občinske prostorske plane in drugo urbanistično dokumentacijo lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski plani).
V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega plana ali njegovih sprememb oziroma dopolnitev
mora pripravljalec k rešitvam, ki so v zvezi z varstvom, ohranjanjem oziroma vzdrževanjem nepremične dediščine, pridobiti mnenje zavoda iz 21. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: kulturnovarstveno mnenje). Brez tega mnenja ni
mogoče potrditi oziroma sprejeti občinskega prostorskega
plana.
Kulturnovarstveno mnenje je treba pridobiti tudi v postopkih sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov.
44. člen
(kulturnovarstveni akti)
Zaradi zagotavljanja enotnega sistema varstva nepremične dediščine se v skladu z določbami tega zakona za
gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov, za gradnjo oziroma montažo tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprave) in za izvajanje tistih del, ki se ne štejejo za objekt oziroma napravo, a
lahko trajno, začasno ali občasno vplivajo na režim varstva,
ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine (v nadaljnjem besedilu: drugi posegi v prostor), izdajajo ustrezni
upravni akti (v nadaljnjem besedilu: kulturnovarstveni akti).
Kulturnovarstveni akti ne smejo biti v nasprotju s strokovnimi zasnovami iz 41. člena tega zakona.
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Kulturnovarstveni akti so:
1. kulturnovarstveni pogoji in
2. kulturnovarstvena soglasja.
45. člen
(kulturnovarstveni pogoji)
S kulturnovarstvenimi pogoji se določajo zahteve, ki jih
mora izpolnjevati projektna dokumentacija, ki je s predpisi o
graditvi objektov predpisana za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov, oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih posegov v prostor.
Med druge posege v prostor se po tem zakonu štejejo
zlasti takšne spremembe namembnosti obstoječih objektov
ter spremembe tehnologije naprav, ki vplivajo oziroma je
utemeljeno pričakovati, da bodo vplivale na varstvo, ohranjanje oziroma vzdrževanje nepremične dediščine, njen videz
in vplivno območje, kakor tudi raziskave, ki predstavljajo
poseg v nepremično dediščino ali spomenik.
Če se namerava objekte rekonstruirati oziroma naprave, za katere so bili izdani kulturnovarstveni pogoji, predelati
oziroma spremeniti tehnologijo ali opraviti druge spremembe, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja oziroma
vzdrževanja nepremične dediščine, je treba vložiti zahtevo
za spremembo kulturnovarstvenih pogojev oziroma za izdajo
novih pogojev.
46. člen
(kulturnovarstveno soglasje)
Pravna ali fizična oseba, kateri so bili izdani kulturnovarstveni pogoji, je dolžna pridobiti pred izdajo dovoljenja za
gradnjo ali za priglasitev del kulturnovarstveno soglasje, če
so bili ti pogoji izdani za gradnjo novega oziroma rekonstrukcijo obstoječega objekta ali naprave, oziroma pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani za druge posege v prostor.
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi, da je projekt
za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka oziroma dokumentacija za izvajanje del iz drugega odstavka prejšnjega
člena, izdelana v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Kulturnovarstveno soglasje se izda v obliki klavzule na
kulturnovarstvenih pogojih.
Če projekt oziroma dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni izdelana v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji,
pristojni organ sprejme ustrezno odločitev, s katero se zavrne izdaja kulturnovarstvenega soglasja.
Kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev iz prejšnjega odstavka je pristojni organ dolžan izdati v roku 30 dni
od pravilno vložene zahteve.
Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje oziroma odločitev je dovoljena pritožba na ministrstvo.
47. člen
(pristojnost za izdajo aktov iz 44. do 46. člena)
Kulturnovarstvene pogoje in soglasja izdaja zavod iz
21. člena tega zakona.
VIII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI FIZIČNIH IN PRAVNIH
OSEB NA PODROČJU VARSTVA DEDIŠČINE
48. člen
(splošna prepoved škodljivega ravnanja z dediščino
in spomenikom)
Nihče ne sme ravnati z dediščino ali spomenikom tako,
da ogrozi njun kulturni pomen.
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Prepovedana je raba spomenika na določen način ali
za posamezne namene, če bi taka raba ogrožala obstoj ali
vplivala na neokrnjenost spomenika. Iz enakega razloga je
prepovedano tudi premeščanje ali prenašanje spomenika.
49. člen
(prepoved izkoriščanja podobe in imena spomenika
brez soglasja lastnika)
Nihče ne sme izkoriščati podobe in imena spomenika
brez soglasja lastnika.
50. člen
(dolžnost ohranjanja in vzdrževanja spomenika)
Spomenik mora lastnik varovati, ga ohranjati na lastne
stroške, omogočati njegovo raziskovanje in dostopnost v
skladu z namembnostjo in režimom varstva, opredeljenim v
13. členu tega zakona, ter ga uporabljati tako, da dosledno
upošteva njegovo kulturno funkcijo.
51. člen
(pravica do brezplačnih navodil)
Lastnik dediščine ima pravico do brezplačnih pojasnil,
nasvetov in navodil ustreznega javnega zavoda iz 20. člena
tega zakona v zvezi z njenimi lastnostmi, pomenom, ohranjanjem in vzdrževanjem.
52. člen
(pravica do odškodnine)
Lastnik spomenika je upravičen do odškodnine, če se
mu zaradi varstvenega režima poslabšajo pogoji za gospodarsko izkoriščanje spomenika in tega ni mogoče nadomestiti z drugo dejavnostjo v okviru varstvenega režima.
Odškodnina se lahko določi v enkratnem znesku ali v
letnih zneskih.
Če se država oziroma lokalna skupnost, ki je spomenik
razglasila, in lastnik ne moreta sporazumeti o višini odškodnine iz prejšnjega odstavka, jo določi pristojno sodišče v
nepravdnem postopku.
53. člen
(vlaganje javnih sredstev)
Če zahtevajo vzdrževanje ali posegi v spomenik zaradi
njegovega varstva ali prenove izredne stroške, ki presegajo
gospodarsko korist in običajne stroške vzdrževanja, lahko
država ali lokalne skupnosti prispevajo javna sredstva v ta
namen.
O vlaganju se sklene pogodba, v kateri se določijo tudi
pogoji, pod katerimi je tak spomenik javno dostopen, in
morebitne posebne varstvene zahteve.
54. člen
(razlogi za razlastitev nepremičnega spomenika)
Sodišče lahko na predlog države ali lokalne skupnosti
razlasti nepremični spomenik, če gre za javno korist, katere
ni mogoče doseči na drugačen način, da se tako omogoči
ohranitev spomenika, ki je ogrožen, oziroma da se na tak
način spomenik vključi v obnovo in novo namembnost zaokrožene urbane in pokrajinske celote.
55. člen
(odločanje o javni koristi in o razlastitvi)
Odločbo o ugotovitvi javne koristi sprejme pristojni organ lokalne skupnosti oziroma Vlada Republike Slovenije.
Odločba o ugotovitvi javne koristi se vroči imetnikom
zemljiškoknjižnih pravic na spomeniku.
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56. člen
(nadomestilo ali odškodnina za razlastitev)
Za razlaščeno nepremičnino, ki ima status spomenika,
mora razlastitveni upravičenec zagotoviti lastniku drugo enakovredno nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina
obsega njeno vrednost in stroške, povezane z razlastitvijo.
57. člen
(postopek razlastitve)
Razlastitev nepremičnega spomenika se izvede po zakonu, ki ureja razlastitev.
58. člen
(najdba dediščine)
Predmet z domnevo dediščine, ki ga kdor koli najde na
površju zemlje, pod njim ali v vodi, je lastnina države.
Kdor odkrije dediščino, mora poskrbeti, da ostane ta
nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot jo je odkril, o
najdbi pa takoj obvestiti javni zavod iz 20. člena.
Javni zavod iz prejšnjega odstavka mora v 15 dneh po
obvestilu določiti rok prepovedi kakršnih koli posegov na
najdišču dediščine, ki ne more biti daljši od šestih mesecev.
59. člen
(arheološko najdišče kot stavbno zemljišče)
Kadar sega stavbno zemljišče na arheološko najdišče,
so dovoljena kakršna koli dela na tem zemljišču šele po
zavarovalni arheološki raziskavi tega zemljišča, ki jo zagotovi
investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
Izjemoma se lahko posamezna nujna dela na tem zemljišču opravljajo le z dovoljenjem zavoda iz 21. člena tega
zakona.
60. člen
(arheološke raziskave)
Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča, ki jo lahko
opravlja le za to pooblaščeni zavod iz 20. člena tega zakona, obsega zlasti zavarovalno izkopavanje z izdelavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito arheoloških najdb. Na podlagi take
raziskave zemljišča se dokončno določi njegova namembnost.
Za arheološko izkopavanje oziroma raziskovanje in za
uporabo iskalnikov kovin ter opreme, ki utegne poškodovati
arheološko najdišče, je potrebno dovoljenje ministra. Z dovoljenjem se določijo zlasti izvajalci, meje območja, pogoji in
način raziskovanja, prepovedi in omejitve lastniku najdišča
in drugim osebam za čas trajanja raziskovanja.
Minister s pravilnikom določi postopek izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
61. člen
(dovoljenje za raziskovanje)
Fizična ali pravna oseba mora imeti za vsako raziskavo,
ki je poseg v dediščino ali spomenik, dovoljenje zavoda iz
20. člena tega zakona.
Pritožba je dovoljena na ministrstvo.
62. člen
(nedopustnost odtujitve spomenika državnega pomena)
Spomenika državnega pomena, ki je v lasti države, ni
dopustno odtujiti.
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63. člen
(predkupna pravica)
Država in lokalna skupnost, na območju katere je spomenik, imata predkupno pravico na spomeniku.
Lastnik spomenika mora o nameravani prodaji in o
pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca iz
prejšnjega odstavka.
V primeru prodaje spomenika državnega pomena država v 60 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo. Če te ne sprejme, se do te ponudbe v nadaljnjih 30
dneh opredeli lokalna skupnost iz prvega odstavka tega
člena.
V primeru prodaje spomenika lokalnega pomena lokalna skupnost v 30 dneh sporoči lastniku, ali sprejema prodajno ponudbo.
64. člen
(ničnost prodajne pogodbe v nasprotju z določbami
o predkupni pravici)
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim členom, je
nična.
IX. INŠPEKCIJSKI NADZOR
65. člen
(inšpektorat)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, splošnih in posebnih aktov, izdanih na njegovi podlagi,
ter drugih predpisov in aktov, ki se nanašajo na varstvo
dediščine, opravlja inšpektorat za področje kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) s svojimi inšpektorji, če gre za akte, ki se nanašajo na spomenike oblikovane
narave ali na kulturno krajino iz 6. člena tega zakona, pa tudi
inšpektorat za področje varstva narave.
66. člen
(pogoji za inšpektorje)
Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima, poleg
splošnih pogojev, ustrezno visokošolsko izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju varstva dediščine.
67. člen
(pooblastila inšpektorjev)
Inšpektor ima, poleg pooblastil iz predpisov, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo, še naslednja pooblastila:
– pregledovati objekte in predmete dediščine, knjige
in listine v zvezi s prometom, posegi v dediščino in v varovano okolje spomenikov;
– nadzirati delovanje javnih zavodov za varstvo dediščine iz 20. člena ter drugih izvajalcev dejavnosti varstva dediščine iz 29. člena tega zakona z vidika zakonitosti;
– zahtevati pisna pojasnila in izjave od odgovornih oseb
zavezancev v zvezi s predmetom nadzorstva;
– pregledovati in zahtevati vpogled v dokumentacijo, ki
se nanaša na razglašanje spomenikov, izdajanje upravnih
odločb lastnikom spomenikov, na izvoz dediščine in na trgovanje z dediščino.
68. člen
(ukrepi inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijsko nadzorstvo obsega poleg splošnih ukrepov tudi posebne ukrepe, predvidene s tem zakonom.
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69. člen
(vzpostavitev v prejšnje stanje)
Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedle
raziskave, ki pomenijo poseg v dediščino, ali drugi, za dediščino pogojno škodljivi postopki, v nasprotju z dovoljenjem zavoda iz 20. člena tega zakona, lahko izreče ukrep
vzpostavitve v prejšnje stanje na stroške lastnika oziroma
investitorja.
Če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, inšpektor
odredi sanacijo stanja.
Inšpektor določi rok za vzpostavitev v prejšnje stanje
oziroma za sanacijo stanja.
Če inšpektor ugotovi, da se izvajajo ali da so se izvedli
posegi v dediščino v nasprotju s kulturnovarstvenim soglasjem iz 46. člena tega zakona ali brez takega soglasja, o tem
brez odlašanja obvesti inšpektorja, pristojnega za graditev,
ki je dolžan nemudoma z odločbo odrediti bodisi, da se
nepravilnosti, ki jih je ugotovil, odpravijo v roku, ki ga sam
določi, bodisi, da se ustavi nadaljnja gradnja oziroma izvajanje drugih del, oziroma izreče ukrep vzpostavitve v prejšnje
stanje na stroške lastnika oziroma investitorja.
70. člen
(obveznost izpolnitve)
Če inšpektor ugotovi, da obstaja neposredna nevarnost poškodovanja ali je že nastala škoda na spomeniku,
odredi rok, v katerem se mora taka nevarnost odpraviti,
oziroma sprejme ukrepe za odpravo škode oziroma za njeno
ustrezno zmanjšanje.
Če lastnik v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi ustreznih ukrepov ali ne zagotovi potrebnih del, inšpektor odredi, da dela na stroške lastnika izvede država oziroma lokalna
skupnost, ki je spomenik razglasila.
Izpolnitev del iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi konservatorskega programa in pod vodstvom pristojnega izvajalca javne službe iz 20. člena tega zakona.
71. člen
(prepoved škodljivega ravnanja in začasni odvzem posesti
premičnega spomenika)
Če inšpektor ugotovi, da zaradi nepravilnega ravnanja
oziroma rabe spomenika ali zaradi opustitve dolžnega ravnanja s spomenikom obstaja nevarnost njegovega poškodovanja, lahko tako ravnanje ali uporabo prepove in odredi potrebne ukrepe za zagotovitev varstva.
Če je zaradi nepravilnega ravnanja in rabe ali opustitve
dolžnega ravnanja lastnika ogrožen premični spomenik, lahko inšpektor z odločbo začasno odvzame posest in spomenik prepusti v hrambo javnemu zavodu iz 22. člena tega
zakona.
72. člen
(ukrep v primeru izkoriščanja podobe ali imena spomenika
brez soglasja lastnika)
Če inšpektor ugotovi, da fizična ali pravna oseba uporablja podobo ali ime spomenika brez soglasja lastnika
(49. člen), tako nadaljnjo rabo lahko prepove.
73. člen
(prepoved opravljanja dejavnosti brez dovoljenja ali
v nasprotju s pravilnikom ali odločbo ministra)
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva inšpektor
ugotovi, da izvajajo posamezne naloge varstva dediščine iz
27. člena tega zakona pravne in fizične osebe brez dovoljenja ministra iz 28. člena ali koncesije iz 29. člena, da fizična
ali pravna oseba hrani zbirko v nasprotju s pravilnikom mini-
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stra iz 30. člena, da se trgovanje s premično dediščino
opravlja v nasprotju s pravilnikom iz 36. člena tega zakona
ali da se opravlja arheološko izkopavanje brez dovoljenja ali
v nasprotju s pravilnikom ministra iz 60. člena tega zakona,
lahko opravljanje teh dejavnosti, hrambo zbirke, trgovanje z
dediščino oziroma izkopavanje prepove ter določi ukrepe, ki
jih je treba zagotoviti za varstvo dediščine, in roke, v katerih
je treba določena dela opraviti in take ukrepe izvesti.
74. člen
(pritožba)
Pritožba zoper odločbe iz 69. do 73. člena tega zakona ne zadrži izvršitve odločbe oziroma sklepa.
75. člen
(pomoč policije)
Če obstaja utemeljen sum nedovoljenega izvoza in trgovanja s premično dediščino iz 31. in 36. člena, opustitve
dolžnosti obvestitve o najdbi iz 58. člena, nedovoljenih arheoloških izkopavanj iz 60. člena ali nedovoljenega raziskovanja spomenika iz 61. člena tega zakona, inšpektor lahko
zahteva pomoč policije.
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Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna
oseba pravne osebe, se za ta prekršek kaznuje z denarno
kaznijo od 50.000 do 300.000 tolarjev.
78. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik, ki:
1. posega v dediščino oziroma spomenik v nasprotju
s strokovnimi zasnovami iz 41. člena, kulturnovarstvenimi
pogoji iz 45. člena in kulturnovarstvenim soglasjem iz
46. člena;
2. ravna s spomenikom tako, da ogrozi njegovo kulturno funkcijo (50. člen);
3. do določenega roka ne vzpostavi prejšnjega stanja v
skladu z 69. členom.
Če stori ta prekršek pravna oseba in posameznik v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z
denarno kaznijo od 100.000 do 5,000.000 tolarjev.
Če stori prekršek odgovorna oseba pravne osebe v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z
denarno kaznijo od 70.000 do 500.000 tolarjev.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

X. KAZENSKE DOLOČBE
76. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik, ki:
1. uporablja podatke iz registra dediščine (11. člen)
brez navedbe vira;
2. izvaja naloge iz 27. člena tega zakona brez dovoljenja ministra;
3. poskuša izvoziti predmete dediščine brez dovoljenja
iz 31. člena tega zakona;
4. izkorišča podobo ali ime spomenika brez soglasja
lastnika (49. člen);
5. ne omogoči raziskovanja spomenika (50. člen).
Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba
ali posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se za ta prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 150.000
do 3,000.000 tolarjev.
Če stori prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba
pravne osebe, se za ta prekršek kaznuje z denarno kaznijo
od 50.000 do 300.000 tolarjev.
77. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 tolarjev se
za prekršek kaznuje posameznik, ki:
1. ne hrani zbirke, ki je spomenik, v skladu z določbo
30. člena;
2. trguje z dediščino v nasprotju s pravilnikom iz
36. člena;
3. ne ravna s spomenikom v skladu z določbami
48. člena;
4. ne obvesti pristojnega javnega zavoda iz 20. člena o
najdbi dediščine oziroma ne poskrbi, da ostane odkriti del
dediščine iz 58. člena tega zakona nepoškodovan ter okoliščine najdbe nespremenjene;
5. raziskuje dediščino ali spomenik na način,ki pomeni
poseg, brez dovoljenja iz 61. člena.
Če stori prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,
se ta za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 150.000 do
3,000.000 tolarjev.

79. člen
(veljavnost dosedanjih aktov o razglasitvi)
Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov in vpisi kulturnih
spomenikov v registre spomenikov, ki so bili izdani oziroma
opravljeni na podlagi zakona o varstvu kulturnih spomenikov
in prirodnih znamenitosti v Ljudski Republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 23/48), zakona o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitostih (Uradni list LRS, št. 22/58),
zakona o varstvu kulturnih spomenikov v LR Sloveniji (Uradni
list LRS, št. 26/61 in Uradni list SRS, št. 11/65) ter zakona
o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81,
42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), ostanejo v
veljavi in se uskladijo z določbami tega zakona ter po potrebi
dopolnijo v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
Kulturni spomeniki, razglašeni z zakonom o regijskem
parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), so kulturni spomeniki po tem zakonu.
Naravne znamenitosti oziroma redkosti ter prirodne znamenitosti, ki so pridobile varstveni status na podlagi zakonov
iz prvega odstavka tega člena in zakona o varstvu narave
(Uradni list SRS, št. 7/70), postanejo kulturni spomenik na
podlagi tega zakona, če so izpolnjeni pogoji za pridobitev
statusa kulturnega spomenika, kar soglasno ugotovita ministra, pristojna za kulturo in za okolje in prostor. Seznam
takih kulturnih spomenikov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Akti o razglasitvi kulturnih spomenikov iz prejšnjega
odstavka ostanejo v veljavi in se uskladijo z določbami tega
zakona v dveh letih po objavi seznama kulturnih spomenikov
iz prejšnjega odstavka. Če se vsebina aktov iz prvega in
tretjega odstavka tega člena nanaša na spomenike oblikovane narave in na kulturno krajino iz 6. člena tega zakona, se
njihova uskladitev z določbami tega zakona in morebitna
dopolnitev varstvenega režima opravi po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za okolje in prostor.
80. člen
(rok za vpis spomenikov v register dediščine)
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino vpiše kulturne spomenike iz prejšnjega člena v register dediščine iz 11. člena tega zakona na predlog zavoda iz 21. člena
tega zakona, v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
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81. člen
(ustanovitev in organizacija Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija ustanoviteljica naslednjih zavodov za varstvo naravne
in kulturne dediščine: Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran ter zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, Kranj,
Maribor, Nova Gorica in Novo mesto.
Opravljanje nalog iz 21. člena tega zakona prevzame
center za varstvo kulturne dediščine, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino, in se preoblikuje v Javni zavod Republike Slovenije za kulturno dediščino.
Ustanovitveni akt za javni zavod sprejme Vlada Republike Slovenije v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Z ustanovitvijo Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine postanejo javni zavodi iz prvega
odstavka ter Restavratorski center iz 83. člena tega zakona
enote v okviru tega zavoda.
Z ustanovitvijo javnega zavoda iz drugega odstavka tega člena preidejo v njegovo sestavo tisti delavci iz Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Piran ter zavodov za varstvo naravne in
kulturne dediščine Celje, Kranj, Maribor, Nova Gorica in
Novo mesto, ki opravljajo naloge varstva kulturne dediščine.
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine prevzame tudi sredstva za delo, inventar in opremo, ki jo uporabljajo delavci iz prejšnjega odstavka, ter
dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na opravljanje nalog varstva kulturne dediščine. Prevzem
delavcev, sredstev, arhiva in nalog iz prejšnjih dveh odstavkov uredita sporazumno Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo
za okolje in prostor.
82. člen
(začasno izvajanje ustanoviteljskih pravic in dolžnosti
nad muzeji)
Vlada Republike Slovenije v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona določi, kateri muzeji imajo status državnega muzeja in katere bo Republika Slovenija ustanovila skupaj z lokalnimi skupnostmi.
83. člen
(Restavratorski center Republike Slovenije)
Restavratorski center Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen na podlagi zakona o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
39/82), nadaljuje z delom in na delovnem področju, določenima s tem zakonom, kot organizacijska enota Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
84. člen
(izvršilni predpisi)
Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v enem
letu po njegovi uveljavitvi.
Do uveljavitve predpisov, določenih v tem zakonu, se
še naprej uporabljajo naslednji izvršilni predpisi, sprejeti na
podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list
SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92): pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dediščine (Uradni list RS. št. 19/95), pravilnik o vodenju zbirnega
registra kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št.
26/95), pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in prido-
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bivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 31/96) in pravilnik o obliki in namestitvi oznak nepremičnih spomenikov in
znamenitosti (Uradni list SRS, št. 33/85).
85. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št.
1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92), razen določb, ki
se nanašajo na naravno dediščino in naravne znamenitosti.
86. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-04/98-5/3
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

288.

Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega
zbora Republike Slovenije nad poslovanjem
Banke Slovenije (OdNPBS)

Na podlagi 86. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I), 11. člena odloka o ustanovitvi in nalogah
komisij in odborov Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/97 in 29/97) in 172. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
40/93, 80/94, 3/95 – popr., 28/96 in 27/97) je Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 1999
sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora
Republike Slovenije nad poslovanjem Banke
Slovenije (OdNPBS)
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije.
Nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) in
odbor Državnega zbora, pristojen za finance in monetarno
politiko (v nadaljnjem besedilu: odbor).
2. člen
Banka Slovenije je za zagotovitev nadzora nad poslovanjem dolžna Državnemu zboru:
– predložiti poročilo o svojem delu dvakrat letno, praviloma v aprilu in septembru;
– poročati o opravljenih kontrolah nad bankami in hranilnicami dvakrat letno, hkrati s poročilom o svojem delu;
– poročati o pomembnih gibanjih na področju denarne
politike med dvema poročiloma o svojem delu;
– poročati o kratkoročnih kreditih, odobrenih Republiki Sloveniji.
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3. člen
Banka Slovenije je dolžna Državnemu zboru predložiti v
potrditev finančni načrt za tekoče leto in letni obračun Banke Slovenije za prejšnje leto, praviloma v aprilu, najkasneje
pa do začetka julija, ob hkratni predložitvi poročila pooblaščenega revizorja.
Če Državni zbor ne potrdi finančnega načrta, lahko v
okviru izvajanja nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije
zahteva, da Banka Slovenije finančni načrt spremeni v skladu z njegovimi stališči in ga tako spremenjenega predloži v
potrditev.
Skupaj s finančnim načrtom za tekoče leto in letnim
obračunom Banke Slovenije za preteklo leto je Banka Slovenije dolžna predložiti tudi poročilo o izvajanju denarne
politike in politike tečaja tolarja.
4. člen
Banka Slovenije mora pridobiti soglasje odbora k imenovanju revizorja, pooblaščenega za revizijo njenega letnega obračuna.
Da bi pridobila soglasje iz prejšnjega odstavka, je Banka Slovenije dolžna seznaniti odbor z nameravanim razpisom in postopkom izbire revizorja ter predložiti odboru dokumentacijo z odgovori kandidatov, kot tudi predlog izbire
pooblaščenega revizorja.
Če odbor v roku 30 dni po sprejemu prošnje za soglasje ne nasprotuje izbiri Banke Slovenije, se šteje, da je takšno soglasje dano.
Določba prvega odstavka tega člena se začne uporabljati za izbiro revizorja po izteku pogodbe za tekoče triletno
obdobje 1998-2000.
5. člen
Banka Slovenije je dolžna odbor obveščati o sejah in
dnevnem redu Sveta Banke Slovenije, na katere je vabljen
tudi predsednik odbora oziroma od njega pooblaščeni član
odbora.
Banka Slovenije mora odbor najmanj mesečno seznanjati s pregledom monetarnih gibanj (Bilten Banke Slovenije, Prikazi in analize pomembnejših desetdnevnih podatkov).
6. člen
V primeru zahteve odbora je Banka Slovenije dolžna
posredovati podatke, s katerimi razpolaga v okviru izvajanja
svojih nalog, ob upoštevanju načela tajnosti podatkov.
Gradivo, analize in poročila iz prejšnjega odstavka je
Banka Slovenije dolžna posredovati odboru v tridesetih dneh
od vložitve zahteve.
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9. člen
V primeru, da se v odboru pri obravnavi poslovanja
Banke Slovenije pojavijo vprašanja odgovornosti guvernerja
in Sveta Banke Slovenije za uresničevanje nalog Banke
Slovenije, odbor ta vprašanja obravnava in svoje predloge in
stališča posreduje Državnemu zboru.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/94-14/2
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
289.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode
Republike Slovenije
Ob devetdesetletnici podeljujem za življenjsko delo na
področju krasoslovja
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Francetu Habetu.
Št. 996-01-1/99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

7. člen
Odbor lahko skliče tematsko sejo, na kateri obravnava
in proučuje problematiko, ki se nanaša na nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije.
Odbor je na sejo dolžan vabiti predstavnika Banke
Slovenije, ki ima pravico sodelovati v razpravi.
8. člen
Po končani obravnavi problematike, ki se nanaša na
nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije, odbor sprejme
poročilo, ki vsebuje stališča in predloge odločitev in ga
predloži Državnemu zboru v sprejem ter v vednost Banki
Slovenije.
V primeru zaupnosti gradiv, odbor ravna v skladu z
aktom, ki predpisuje način ravnanja z zaupnimi dokumenti.
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VLADA
290.

Uredba o določitvi objektov in okolišev
objektov, ki so posebnega pomena za obrambo,
in ukrepih za njihovo varovanje

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 odločba US) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo, in ukrepih
za njihovo varovanje
1. člen
Objekti, ki so posebnega pomena za obrambo države, so:
1. sedež Generalštaba Slovenske vojske, sedeži operativnih poveljstev Slovenske vojske, objekti operativnih organizacijskih enot Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), stacionarni objekti sistema zvez in nadzora zračnega prostora Slovenske vojske, letalske baze Slovenske vojske, objekti posebej namenjeni za delovanje
poveljstev in državnih organov v vojni, stalni privezi vojnih
ladij in čolnov ter objekti, namenjeni za skladiščenje oborožitve, streliva, minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme;
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme;
3. vojašnice s pripadajočimi objekti;
4. sedeži poveljstev vojaškoteritorialnih območij, urejeni ognjeni položaji, pomožna letališča, helioporti, radarski
položaji ter urejeni položaji sistemov zvez;
5. vojaška vadišča, strelišča in poligoni ter drugi vojaški objekti in objekti, namenjeni za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.
Okoliš objekta je ograjeno ali neograjeno zemljišče,
potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega za
obrambo pomembnega objekta, določenega s to uredbo.
Minister za obrambo v skladu z oceno ogroženosti in
možnostmi varovanja objekta za vsak objekt iz prvega odstavka tega člena posebej določi varnostni pas ali območje,
ki je potrebno za njegovo varno uporabo.
2. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov iz 1. in 2. točke
prvega odstavka prejšnjega člena so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in zadrževanje v teh objektih ter snemanje ali fotografiranje je dovoljeno samo pooblaščenim
osebam;
– snemanje, raziskave in meritve na teh objektih in
okoliših lahko opravljajo samo organizacije in osebe, ki jih
pooblasti ministrstvo;
– objektov ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez
soglasja ministrstva;
– izdelavo tehnične, gradbene in druge dokumentacije
ter vzdrževalna dela na objektih in napravah v njih lahko
izvajajo samo organizacije, ki imajo soglasje ministrstva.
Pri graditvi objektov na okoliših iz prve točke prvega
odstavka prejšnjega člena se glede priključevanja objektov
na komunalno in drugo infrastrukturo izven objektov in okoliša uporabljajo splošni predpisi.
Za objekte in pripadajoče okoliše iz 2. točke prvega
odstavka 1. člena se ne uporablja ukrep iz četrte alinee
prvega odstavka tega člena.
3. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in pripadajočih
okolišev iz 3. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe so:
– objekti in njihovi okoliši morajo biti fizično ali tehnično varovani;
– vstop, gibanje in zadrževanje na območju vojašnic
ter snemanje ali fotografiranje je dovoljeno osebam, ki
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imajo dovoljenje pristojnega poveljnika ali osebe, ki jo ta
pooblasti;
– opravljanje snemanja, meritev in raziskav na območju
vojašnic lahko opravljajo organi, organizacije in osebe, ki
imajo soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih in drugih napravah na
območju vojašnic lahko opravljajo samo organizacije ali službe, ki imajo soglasje ministrstva.
Pri graditvi nastanitvenih, skladiščnih in drugih objektov na območju vojašnic se uporabljajo splošni predpisi in
vojaški standardi z upoštevanjem obveznih ukrepov iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev iz
4. in 5. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe so:
– objekti in pripadajoči okoliši morajo biti fizično zavarovani v času uporabe;
– vstop, gibanje in zadrževanje na objektih in pripadajočih okoliših ter snemanje ali fotografiranje je v času uporabe dovoljeno le pooblaščenim osebam;
– na objektih in pripadajočih okoliših ni dovoljeno izvajanje del (oranje, prekopavanje in podobno), s katerimi bi se
onemogočila ali omejila njihova funkcionalna uporabnost
oziroma sprememba njihove namembnosti, določena v prostorskih planih;
– okoliški prebivalci morajo biti predhodno obveščeni
o uporabi objektov in pripadajočih okolišev na krajevno običajen način, kar ne velja za uporabo urejenih ognjenih položajev;
– urejenih ognjenih položajev ni dovoljeno vnašati v
javne publikacije;
– snemanja, meritve in raziskave na vadiščih, streliščih
in poligonih ter ognjenih položajih v času uporabe lahko
opravljajo osebe, ki imajo pooblastilo poveljujočega.
Generalštab Slovenske vojske določi način uporabe
vojaških vadišč, strelišč in poligonov v skladu s to uredbo.
Graditev objektov na vadiščih, streliščih in poligonih se
opravlja v skladu s splošnimi predpisi in vojaškimi standardi.
5. člen
Okoliši, predvideni za razmestitev vojske, so določeni v
prilogi k tej uredbi.
Obvezni ukrepi za varovanje objektov iz 2. člena te
uredbe se v okoliših iz prvega odstavka tega člena izvajajo v
času dejanske razmestitve vojske.
6. člen
Pri prometu s kmetijskimi zemljišči, ki se nahajajo v
okoliših, določenih s to uredbo, velja pozitivno mnenje ministrstva, izdano na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih kot
soglasje iz tretjega odstavka 29. člena zakona o obrambi.
Pri prometu z nezazidanimi stavbnimi zemljišči morata
prodajalec ali kupec pred sklenitvijo prodajne pogodbe pridobiti soglasje ministrstva, razen v primerih ko lahko država
uveljavi predkupno pravico na podlagi zakona. Soglasje na
zahtevo prodajalca ali kupca izda pristojna organizacijska
enota ministrstva, na območju katere se zemljišče nahaja.
Številka in datum soglasja iz prejšnjega odstavka morata biti navedena v notarskem zapisu o sklenitvi prodajne
pogodbe.
Sodišče predlog za vknjižbo lastninske pravice pri prometu z zemljišči iz drugega odstavka tega člena zavrne, če
notarski zapis ne vsebuje zahtevanih podatkov iz prejšnjega
odstavka.
Evidenco zemljišč z vsemi potrebnimi podatki, na katerih se nahajajo objekti in okoliši objektov iz 1. in 5. člena te
uredbe, vodi ministrstvo.
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Št.

Pogoje za izdajo soglasja predpiše minister za obrambo v treh mesecih od izdaje te uredbe.
7. člen
Ministrstvo posebej določi velikost in obliko opozorilnih znakov za vojaške objekte in njihove okoliše ter ukrepe
za varnost pred požarom. Za ukrepe varstva pri delu se
uporabljajo splošni predpisi.
8. člen
Izvajanje obveznih ukrepov po tej uredbi nadzorujejo
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami in druge inšpekcije s soglasjem ministrstva.
9. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS,
št. 17/92).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 830-03/98-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
SPISEK
KATASTRSKIH OBČIN
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

Hodoš
Suhi vrh
Dolenci
Budinci
Markovci
Čepinci
Lucova
Neradnovci
Martinje
Moreča
Ženavlje
Šulinci
Stanjevci
Gornji Petrovci
Adrijanci
Peskovci
Šalovci
Krplivnik
Domanjševci
Križevci
Panovci
Kukeč
Trdkova
Matjaševci
Dolič
Kuzma
Gornji Slaveči
Sotina
Serdica
Ocinje

0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0060
0061
0062
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0092
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0104
0105
0110
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
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Kramarevci
Nuskova
Rogaševci
Sveti Jurij
Fikšinci
Večeslavci
Dolnji Slaveči
Grad
Vidonci
Otovci
Mačkovci
Procečka vas
Kovačevci
Radovci
Kruplivnik
Motovilci
Pertoča
Ropoča
Gerlinci
Krašči
Vladarci
Bodonci
Vaneča
Šalamenci
Zenkovci
Benovci
Topolovci
Domanjinci
Gornji Črnci
Korovci
Cankova
Skakovci
Strukovci
Puževci
Lemerje
Brezovci
Predanovci
Ivanovci
Kančevci
Lončarovci
Ratkovci
Berkovci
Ivanševci
Središče
Prosenjakovci
Selo
Fokovci
Moravci
Vučja Gomila
Čikečka vas
Pordašinci
Potvarjevci
Bukovica
Filovci
Bogojina
Rakičan
Murska Sobota
Polana
Veščica
Kupšinci
Vaneča vas
Rankovci
Boreci
Krajna
Gederovci
Sodišinci
Murski Petrovci
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0121
0122
0123
0124
0125
0128
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0169
0170
0171
0172
0173
0174
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0186
0187
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197

Petanjci
Tišina
Tropovci
Gradišče
Murski Črnci
Bakovci
Melinci
Odranci
Trnje v Prekmurju
Žižki
Črenšovci
Gornja Bistrica
Srednja Bistrica
Dolnja Bistrica
Kobilje
Žitkovci
Dobrovnik
Strehovci
Renkovci
Turnišče
Gomilica
Brezovica v Prekmurju
Nedelica
Radmožanci
Kamovci
Genterovci
Mostje pri Lendavi
Dolga vas pri Lendavi
Banuta
Mala Polana
Velike Polana
Hotiza
Kapca
Kot pri Muri
Gaberje
Lakoš
Lendava
Čentiba
Dolina pri Lendavi
Petišovci
Pince
Vratji vrh
Vratja vas
Podgorje
Konjišče
Drobtinci
Grabe
Nasova
Žiberci
Žepovci
Črnci
Apače
Segovci
Lutverci
Gornja Radgona
Mele
Črešnjevci
Police
Hercegovščak
Lomanoše
Plitvica
Plitvički vrh
Spodnja Ščavnica
Lastomerci
Zbigovci
Orehovski vrh
Orehovci
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0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0239
0240
0241
0242
0243
0258
0259
0260
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0285
0286
0287
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311

Boračeva
Šratovci
Radenci
Rihtarovci
Kapelski vrh
Očeslavci
Janžev vrh
Stavešinci
Ivanjševci
Radvenci
Okoslavci
Dragotinci
Rožički vrh
Stanetinci
Hrašenski – Rački vrh
Murščak
Hrastje – Mota
Murski vrh
Krapje
Mota
Cven
Babinci
Noršinci
Cezanjevci
Ljutomer
Kamenščak
Mekotnjak
Radomerje
Gresovščak
Plešivica
Ilovci
Slamnjak
Rinčetova Graba
Ninska Graba
Presika
Stročja vas
Pristava
Globoka
Veščica
Razkrižje
Šafarsko
Gibina
Trnovci
Bratonečice
Senik pri Tomažu
Ključarovci pri Ormožu
Žvab
Runeč
Stanovno
Ivanjkovci
Žerovinci
Cerovec – Stanka Vraza
Veličane
Mihalovci
Mali Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
Vinski vrh
Miklavž
Hermanci
Gomila
Kog
Vuzmetinci
Kajžar
Zasavci
Lačaves
Jastrebci
Vodranci
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0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0355
0379
0380
0381
0383
0390
0392
0394
0400
0402
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0424
0431
0443
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461

Vitan
Šalovci pri Središču
Hum
Pavlovski vrh
Libanja
Pavlovci
Hardek
Litmarek
Lešnica pri Ormožu
Šardinje
Vičanci
Senešci
Sodinci
Stranci
Bresnica
Podgorci
Osluševci
Cvetkovci
Trgovišče
Velika Nedelja
Ormož
Puševci
Frankovci
Loperšice
Obrež
Grabe pri Središču
Središče
Senčak
Polenci
Prerad
Tobolci
Mezgovci
Mestni vrh
Krčevina pri Ptuju
Gerečja vas
Ptuj
Spuhlja
Prvenci
Sobetinci
Zagojiči
Moškanjci
Gorišnica
Zamušani
Formin
Gajevci
Mala vas
Muretinci
Stojnci
Bukovci
Apače
Starošince
Janški vrh
Dravinjski vrh
Vareja
Ljubstava
Majski vrh
Gorca
Dolena
Rodni vrh
Jablovec
Zakl
Dežno
Podlehnik
Spodnji Leskovec
Repišče
Dravci
Gradišča

Št.

0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0516
0517
0524
0527
0538
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
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Dolane
Veliki vrh
Belski vrh
Hrastovec
Zavrč
Goričak
Drenovec
Turški vrh
Korenjak
Pestike
Gorenjski vrh
Brezovec
Cirkulane
Gruškovec
Meje
Medribnik
Paradiž
Pristava
Pohorje
Slatina
Mali Okič
Veliki Okič
Gradišče
Skorišnjak
Belavšek
Zgornji Leskovec
Trdobojci
Mala Varnica
Velika Varnica
Ložina
Gruškovje
Sedlašek
Stanošina
Kozminci
Strajna
Dobrina
Kočice
Sitež
Bolfenk
Stoperce
Kupčinji vrh
Nadole
Ćermožiše
Žetale
Lokavec
Rožengrunt
Zgornja Ščavnica
Spodnji Dražen vrh
Žitence
Ledinek
Drvanja
Ihova
Žice
Zgornji Gasteraj
Osek
Ceršak
Šentilj v Slovenskih Goricah
Selnica ob Muri
Sladki vrh
Zgornja Velka
Tatre
Spodnja Velka
Plodešnica
Ročica
Spodnje Hlapje
Zgornje Hlapje
Počenik

Stran
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0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0610
0611
0612
0614
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0657
0659
0667
0668
0677
0678
0690
0694
0695
0698
0699
0705
0706

Šomat
Srebotnje
Zgornji Jakobski dol
Polička vas
Polički vrh
Vajgen
Kaniža
Štrihovec
Cerknica
Zgornje Dobrenje
Kresnica
Podigac
Ciringa
Svečina
Slatina
Špičnik
Slatinski dol
Plač
Zgornje Vrtiče
Spodnje Vrtiče
Plintovec
Zgornja Kungota
Jedlovnik
Grušena
Jurski vrh
Pesnica
Vršnik
Gaj nad Mariborom
Kozjak
Gradiška
Spodnje Dobrenje
Ranca
Jelenče
Gačnik
Jareninski vrh
Vukovski vrh
Vukovski dol
Spodnji Jakobski dol
Morski Jarek
Šober
Zgornji Slemen
Veliki Boč
Gradišče
Zgornji Boč
Veliki Boč
Zgornja Selnica
Janževa gora
Gerečja vas
Spodnji Slemen
Srednje
Jelovec
Brestrnica
Kamnica
Rošpoh
Maribor grad
Tabor
Ruta
Rdeči breg
Zgornje Radvanje
Spodnje Radvanje
Žikarci
Rogoza
Bohova
Pivola
Hočko Pohorje
Slivnica
Orehova vas
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0707
0716
0735
0747
0750
0751
0752
0753
0756
0757
0775
0776
0777
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838

Hotinja vas
Rače
Tinjska Gora
Pokoše
Vrhloga
Črešnjevec
Spodnja Nova vas
Slovenska Bistrica
Zgornja Ložnica
Gladomes
Dežno
Jelovec
Modraže
Studenice
Hrastovec
Stari grad
Mlake
Pernice
Branik
Podlipje
Brezovec
Suhi vrh
Radelca
Vas
Remšnik
Brezni vrh
Zgornja Kapla
Spodnja Kapla
Zgornji Vurmat
Ožbalt
Javnik
Brezno
Kozji vrh
Spodnja Vižinga
Radnje ob Dravi
Dobrava
Zgornja Vižinga
Spodnja Muta
Zgornja Muta
Zgornja Gortina
Spodnja Gortina
Dravče
Šentjanž nad Dravčami
Vuzenica
Šentvid
Primož na Pohorju
Planina
Vuhred
Orlica
Janževski vrh
Podvelka
Rdeči breg II
Hudi kot
Libeliče
Libeliška gora
Črneča gora
Črneče
Dravograd
Grad
Vič
Goriški vrh
Ojstrica
Duh na Ojstrici
Velka
Kozji vrh
Vrata
Trbonje
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0839
0840
0841
0842
0843
0844
0846
0847
0849
0850
0854
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0898
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0912
0927
0936
0940
0977
0996
0999
1019
1020
1023
1024
1064
1066
1069
1071
1072
1073
1074
1076
1077

Danijel pri Trbonjah
Otiški vrh I
Otiški vrh II
Dobrova
Selovec
Šentjanž pri Dravogradu
Gradišče
Vrhe
Stari Trg
Slovenj Gradec
Podgorje
Belšak
Jamnica
Strojna
Zelen Breg
Suhi vrh
Šentanel
Dolga Brda
Breznica
Stražišče
Tolsti vrh
Koroški Selovec
Brdinje
Ravne
Dobja vas
Farna vas
Poljana
Lokovica
Lom
Meža Takraj
Mežica
Meža Onkraj
Prevalje
Leše
Zagrad
Uršlja gora I
Žerjav
Plat
Podpeca
Topla
Koprivna
Bistra
Črna
Ludranski vrh
Javorje
Logarska dolina
Solčava
Konjski vrh
Podveža
Prihova
Šmartno ob Dreti
Železno
Žalec
Gorica
Matke
Pongrac
Slivno
Rifengozd
Tomaž
Vojnik-okolica
Šentjungert
Škofja vas
Šmiklavž
Trnovlje
Spodnja Hudinja
Medlog
Celje

Št.

1081
1082
1107
1113
1114
1115
1116
1155
1162
1163
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1185
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1237
1238
1239
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Zagrad
Teharje
Tepanje
Žiče
Konjiška vas
Slovenske Konjice
Slemene
Loka pri Žumsu
Golobinjek
Šentvid pri Planini
Drevenik
Čača vas
Negonje
Ratanska vas
Cerovec
Spodnje Sečovo
Sveti Florjan
Strmec
Tlake
Trška Gorca
Donačka gora
Trlično
Dobovec
Rogatec
Tržišče
Topole
Tekačevo
Spodnja Kostrovnica
Lemberg Okolica
Pijovci
Preloge
Grliče
Kačji dol
Male Rodne
Velike Rodne
Rjavica
Brestovec
Ceste
Plat
Kristan vrh
Pristava
Hajnsko
Nezbiše
Kamence
Rajnkovec
Nimno
Vidovica
Vonarje
Ema
Sodna vas
Roginska Gorica
Zibika
Vršna vas
Orehovec
Babna reka
Tinsko
Sopote
Podčetrtek
Imeno
Vrštanj
Dobležiče
Verače
Buče
Drensko Rebro
Pilštanj
Zdole
Vrenska Gorca

Stran

572 / Št. 7 / 5. 2. 1999
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1314
1320
1321
1324
1329
1330

Sedlarjevo
Lastnič
Kozje
Vetrnik
Gorjane
Podsreda
Dekmanca
Trebče
Hrastje
Ples
Kunšperk
Zagaj
Orešje
Bukovje
Drenovec
Brezovica
Bizeljsko
Podgorje
Pavlova vas
Curnovec
Blatno
Dednja vas
Pišeče
Brezje
Vitna vas
Stara vas
Župelevec
Bojsno
Piršenberg
Globoko
Mali vrh
Dečno selo
Brezina
Črnc
Bukošek
Sela
Slogonsko
Vrhje
Jereslavec
Rakovec
Kapele
Podvinje
Gabrje
Veliki Obrež
Rigonce
Loče
Mihalovec
Mostec
Trnje
Zakot
Brežice
Krška vas
Cerklje
Bušeča vas
Stojanovski vrh
Globočice
Čatež
Cerina
Velika dolina
Koritna
Nova vas
Sremič
Drnovo
Leskovec
Ravne
Veliki Podlog
Veliko Mraševo
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1331
1332
1333
1334
1335
1336
1361
1364
1377
1379
1391
1398
1411
1415
1423
1447
1448
1455
1456
1465
1472
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1532
0534
1535
1536

Kostanjevica
Podbočje
Planina
Črneča vas
Oštrc
Orehovec
Podgorje
Loka pri Zidanem mostu
Blanca
Sevnica
Log
Bistrica
Ostrožnik
Trebelno
Vrhtrebnje
Gorenja Straža
Prečna
Bršljin
Novo mesto
Stara vas
Ostrog
Polhovica
Gorenja Orehovica
Šentjernej
Vrhpolje
Gabrje
Brusnice
Potov vrh
Gotna vas
Stopiče
Zajčji vrh
Hrušica
Cerovec
Težka Voda
Lokavnice
Stranska vas
Vinja vas
Dole
Sekuliči
Hrast pri Jugorju
Bušinja vas
Lokvica
Gabrovec
Bojanja vas
Radovica
Slamna vas
Drašiči
Božakovo
Radoviči
Rosalnice
Metlika
Primostek
Dobravice
Gradac
Podzemelj
Štale
Pribišje
Štrekljevec
Sodji vrh
Črešnjevec
Vinji vrh
Semič
Brezje pri Vinjem vrhu
Planina
Petrova vas
Črnomelj
Talčji vrh

Uradni list Republike Slovenije
1538
1539
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1576
1577
1580
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1596
1597
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1616
1621
1622
1625
1626
1627

Dolenja Podgora
Mavrlen
Loka
Zastava
Krasinec
Griblje
Bedenj
Tribuče
Butoraj
Golek
Tanča gora
Dragatuš
Belčji vrh
Adlešiči
Bojanci
Hrast pri Vinici
Nova Lipa
Stara Lipa
Stari trg ob Kolpi
Sodevci
Radenci
Sinji vrh
Damelj
Učakovci
Vinica
Preloka
Marindol
Žuniči
Mahovnik
Kočevje
Onek
Koče
Gotenica
Draga
Trava
Žurge
Osilnica
Bosljiva Loka
Borovec
Kočevska Reka
Novi Lazi
Štalcerji
Črni potok
Mezelj
Brezje
Koprivnik
Nemška Loka
Knežja Lipa
Čeplje
Predgrad
Dol
Spodnji log
Rajndol
Škrilj
Suhor
Briga
Banja Loka
Vrh
Fara
Pirče
Kuželj
Velike Poljane
Gora
Zamostec
Ribnica
Goriča vas
Prigorica

Št.

1628
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1648
1649
1650
1651
1670
1673
1674
1681
1685
1696
1700
1706
1712
1729
1730
1734
1736
1751
1753
1754
1757
1759
1771
1772
1776
1778
1783
1789
1804
1867
1871
1891
1950
1959
1967
1968
1970
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2008
2010
2011
2015
2016
2017
2026
2027
2028
2035
2037
2046
2050
2058
2076
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Dane
Vrhnika
Retje
Hrib
Travnik
Poljane
Iga vas
Viševek
Pudob
Kozarišče
Vrh
Babna Polica
Babno Polje
Ulaka
Velike Bloke
Radlek
Bločice
Krajič
Rudnik
Ig
Vrbljene
Zapotok
Šmartno ob Savi
Moste
Ježica
Brinje I
Tacen
Vižmarje
Šentvid nad Ljubljano
Nadgorica
Podgorica
Zadobrova
Slape
Lipoglav
Volavlje
Grosuplje-naselje
Ponova vas
Češnjice
Vrhovo
Trbovlje
Županje Njive
Limbarska gora
Domžale
Moše
Hraše
Smlednik
Podlipa
Zaplana
Stara Vrhinka
Vrhnika
Verd
Zabočevo
Rovte
Žibrše
Medvedje Brdo
Gorenji Logatec
Blekova vas
Dolenji Logatec
Pevno
Stara Loka
Dorfarje
Škofja Loka
Podvrh
Kovski vrh
Leskovica
Dolenja Dobrava
Zgornje Jezersko

Stran
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2077
2078
2079
2097
2098
2099
2100
2101
2104
2116
2117
2118
2119
2130
2134
2135
2136
2141
2142
2143
2144
2145
2151
2152
2155
2157
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2190
2193
2194
2197
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

Spodnje Jezersko
Kokra
Šenturška Gora
Okroglo
Struževo
Pivka
Kranj
Rupa
Suha
Spodnji Brnik
Zgornji Brnik
Cerklje
Šenčur
Pševo
Žabnica
Drulovka
Breg ob Savi
Podljubelj
Lom pod Storžičem
Tržič
Bistrica
Leše
Begunje
Srednja vas
Hraše
Predtrg
Rateče
Podkoren
Kranjska gora
Gozd
Dovje
Hrušica
Plavški Rovt
Planina
Jesenice
Blejska Dobrava
Javorniški Rovt
Koroška Bela
Potoki
Žirovnica
Zabreznica
Doslovče
Zasip
Podhom
Spodnje Gorje
Višelnica I
Zgornje Gorje
Bled
Selo pri Bledu
Bohinjska Bela
Bohinjska Srednja vas
Trenta leva
Trenta desna
Strmec
Log pod Mangartom
Bovec
Koritnica
Čezsoča
Žaga
Srpenica
Breginj
Robidišče
Šrpenica
Sedlo
Robidišče
Logje
Sedlo
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2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2259
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2300
2301
2302
2303
2304
2306

Borjana
Svino
Kobarid
Trnovo
Drežnica
Vrsno
Smast
Ladra
Idrsko
Livek
Kamno
Volarje
Dolje
Zatolmin
Čadrg
Žabče
Ljubinj
Most na Soči
Podljubinj
Tolmin
Volče
Modrejce
Kozaršče
Čiginj
Rute
Sela
Lom
Šentviška Gora
Kal nad Kanalom
Avče
Doblar
Ročinj
Ajba
Bodrež
Vrh Kanalski
Kanal
Morsko
Gorenja vas
Idrija nad Kanalom
Ukanje
Anhovo
Plave
Deskle
Mirnik
Kožbana
Krasno
Vrhpolje
Šmartno
Vedrijan
Višnjevik
Neblo
Biljana
Medana
Vipolže
Kozana
Cerovo
Kojsko
Podsabotin
Šmaver
Grgar
Bate
Trnovo
Ravnica
Kromberk
Solkan
Nova Gorica
Rožna dolina
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2307
2308
2309
2310
2313
2314
2315
2316
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2365
2381
2382
2383
2391
2392
2393
2401
2405
2406
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2417
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2442
2451
2452
2453
2454

Stara Gora
Loke
Šmihel
Ozeljan
Šempas
Vogrsko
Šempeter
Vrtojba
Bilje
Bukovica
Prvačina
Gradišče
Renče
Vrtoče
Orehovlje
Miren
Rupa
Gabrje ob Vipavi
Opatje selo
Nova vas
Sela na Krasu
Vojščica
Kostanjevica na Krasu
Temnica
Lipa
Dornberk
Črni vrh
Lokavec
Stomaž
Vrtovin
Vipavski Križ
Ajdovščina
Ustje
Vipava
Podnanos
Nanos
Brestovica
Ivanji Grad
Sveto
Škrbina
Komen
Mali dol
Tomačevica
Kobjeglava
Hruševica
Avber
Kopriva
Gabrovica
Volčji Grad
Gorjansko
Brje
Veliki Dol
Salež
Pliskovica
Krajna vas
Skopo
Dutovlje
Veliki Repen
Voglje
Križ
Tomaj
Utovlje
Štorje
Dolnje Ležeče
Divača
Povir
Merče

Št.
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2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2471
2477
2480
2481
2483
2484
2487
2489
2490
2491
2493
2494
2498
2499
2502
2507
2508
2509
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2557
2558
2559
2560
2561
2563
2568
2569
2570
2571
2572
2573
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Sežana
Trebče
Gropada
Bazovica
Lokev
Naklo
Dane
Podgrad
Kačja vas
Zagon
Hrenovice
Velika Brda
Razdrto
Hruševje
Rakitnik
Stara vas
Postojna
Matenja vas
Volče
Košana
Narin
Kal
Radohova vas
Trnje
Snežnik
Bač
Trnovo
Ilirska Bistrica
Vrbovo
Jasen
Koseze
Zarečica
Dobropolje
Tominje
Harije
Sabonje
Pavlica
Studena gora
Velika Bukovica
Mala Bukovica
Dolnji Zemon
Gornji Zemon
Jablanica
Trbčane
Podgraje
Zabiče
Sušak
Novokračine
Jelšane
Dolenje
Veliko Brdo
Starod
Gročana
Rodik
Draga
Ocizla
Prešnica
Materija
Hrpelje
Brezovica
Tatre
Male Loče
Javorje
Ritomeče
Kovčice
Hotična
Slivje

Stran
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2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2589
2590
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2642
2644
2658
2665
2667
2674

Markovščina
Gradišče
Obrov
Hrušica
Podbeže
Podgrad
Račice
Poljane
Golac
Podgorje
Zazid
Rakitovec
Plavje
Hribi
Jernej
Oltra
Ankaran
Škofije
Tinjan
Osp
Socerb
Črnotiče
Črni Kal
Gabrovica
Rožar
Dekani
Bertoki
Koper
Semedela
Gažon
Šmarje
Pomjan
Vanganel
Marezige
Pridvor
Truške
Kubed
Loka
Podpeč
Hrastovlje
Movraž
Sočerga
Pregara
Gradin
Topolovec
Boršt
Koštabona
Krkavče
Izola
Vinica
Malija
Dvori nad Izolo
Piran
Portorož
Sečovlje
Raven
Nova vas
Rogaška Slatina
Bežigrad
Prihodi
Podmežalja
Grosuplje
Višelnica II
Osredek
Zgornji Dražen vrh
Spodnji Vurmat
Žavcarjev vrh
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2675
2676
2696
2704
2705

291.

Vranoviči
Cerkvišče
Vojščica
Jurjeva dolina
Leskova dolina

Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
zadeve v zvezi s trgovino

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS,
št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96
in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije,
na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino
in zadeve v zvezi s trgovino
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu
1999 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in
Evropske skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju:
skupnosti).
2. člen
Izraz »uvoz« v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga
v prosti promet kakor tudi katerikoli drug carinski postopek,
pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi
1 se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se
štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane
nomenklature carinske tarife razen izdelkov, navedenih v
prilogi 4. Za izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo, in
so po poreklu iz skupnosti ter so navedeni v prilogi 4 se
uporablja carinska stopnja »prosto«.
4. člen
Za kmetijske in ribiške izdelke po poreklu iz skupnosti,
ki so navedeni v prilogi 2 se pri uvozu v Republiko Slovenijo
plačuje carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v
višini ter v okviru carinskih kvot, kot je določeno v tej prilogi.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Za predelane kmetijske proizvode po poreklu iz skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 se pri uvozu v Republiko
Slovenijo plačuje carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno v tej prilogi.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz
priloge 2 razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik
Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za
agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga
izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o
razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 ter
poslovnik o svojem delovanju.
7. člen
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju izda Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s
4. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi
postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer mora biti
carinska kvota v celoti razdeljena najmanj dva meseca pred
iztekom leta.
8. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza o izdanih odločbah iz prvega odstavka 7. člena te
uredbe in o tem mesečno poroča Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj.
9. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na
predlog komisije iz 6. člena te uredbe izda predpis, v
katem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene
ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma
ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko
vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 7. členom
te uredbe.
10. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri
uvozu blaga po 3., 4. in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdelano in izdano v skladu s
preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila
o preklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v skupnost, če gre
za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije, na drugi strani uživa preferencialno
obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 577

11. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno
carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o
uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št.
56/95, št. 76/95 in št. 68/96) v polje 39 vpiše naslednje
štirimestne šifre:
1001 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz skupnosti,
1002 – za izdelke iz priloge 2 po poreklu iz skupnosti,
1003 – za izdelke iz priloge 3 po poreklu iz skupnosti.
12. člen
Priloge od 1 do 4 uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko
energijo, na drugi strani (Uradni list RS, št. 87/98) so sestavni del te uredbe.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 334-07/99-1
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

292.

Odlok o spremembi odloka o preferencialnih
pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999
uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju
začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v
zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko
skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani

Na podlagi prvega odstavka 10. člena uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi
s trgovino (Uradni list RS, št. 7/99) in tretjega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o spremembi odloka o preferencialnih pravilih
o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo
za izvajanje uredbe o izvajanju začasnega
sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi
s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo
za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo
za jedrsko energijo na drugi strani
1. člen
Naslov odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga,
ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju
začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnost-
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jo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani (Uradni list RS, št.
92/98) se spremeni tako, da se glasi:
“Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v
letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani,
v delu, ki se nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

MINISTRSTVA
293.

Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji
zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih
občanov za leto 1999

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90,
8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada
Republike Slovenije v povezavi z zakonom o nadomestitvi
indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih
potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) izdaja minister za finance

ODREDBO
o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov
za odmero davkov po zakonu o davkih občanov
za leto 1999

Št. 334-05/98-6
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:

a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
Od vrednosti SIT
nad

Znaša davek
do

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

SIT

102.205,23
530.703,33
1,031.211,66
1,602.542,53
2,246.053,18
2,960.216,81
3,746.729,78
4,603.726,20
5,533.241,46

%

+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SIT

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

b) III. dedni red (dedi in babice)
Od vrednosti SIT
nad

Znaša davek
do

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

SIT

163.528,30
806.275,66
1,521.287,48
2,306.867,37
3,164.881,48
4,093.294,16
5,094.310,61
6,165.556,05
7,309.575,03

%

+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SIT

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

c) vse druge
Od vrednosti SIT
nad

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611

Znaša davek
do

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
37,769.248

SIT

224.851,37
1,153.264,05
2,225.781,86
3,439.860,07
4,798.382,56

%

+
+
+
+
+

11
13
15
17
19
21

SIT

nad
nad
nad
nad
nad

2,044.102
9,185.740
16,335.857
23,477.494
30,627.611
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Od vrednosti SIT
nad

Znaša davek
do

37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121
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44,919.365
52,061.002
59,211.121

SIT

%

6,298.126,06
7,942.653,15
9,728.062,25
11,658.594,19

+
+
+
+

23
25
27
30

SIT

nad
nad
nad
nad

37,769.248
44,919.365
52,061.002
59,211.121

II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se
valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
Od vrednosti SIT
nad

Znaša davek
do

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

SIT

%

1,068,61
10,805,62
28,617,30
55,334,73
93,926,81
152,323,67

+
+
+
+
+
+

0,10
0,20
0,30
0,45
0,65
0,85
1,00

SIT

nad
nad
nad
nad
nad
nad

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

b) prostore za počitek in rekreacijo
Od vrednosti SIT
nad

Znaša davek
do

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

SIT

%

2,137,44
21,611,48
57,234,84
104,732,66
164,104,92
249,982,74

+
+
+
+
+
+

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,25
1,50

SIT

nad
nad
nad
nad
nad
nad

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
23,748.910
30,619.129

c) poslovne prostore
Od vrednosti SIT
nad

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
22,960.105

Znaša davek
do

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
22,960.105

SIT

%

1.602,67
18.642,98
51.297,61
95.826,91
147.311,20

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 19.507 SIT,
za vsak nadaljni meter 7.635 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na
srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v
1998. letu valorizira tako, da znaša 30.534 SIT.
IV
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba
o valorizaciji zneskov za odmero po zakonu o davkih občanov za leto 1999 (Uradni list RS, št. 86/98).

+
+
+
+
+

0,15
0,35
0,55
0,75
1,00
1,25

SIT

nad
nad
nad
nad
nad

1,068.702
5,937.229
11,874.454
17,811.683
22,960.105

V
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-115/99
Ljubljana, dne 28. januarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
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294.

Objavlja, da je standard SIST EN 45501
harmoniziran

Na podlagi drugega odstavka 6. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS,
št. 6/99)

objavlja
minister za znanost in tehnologijo, da je standard
SIST EN 45501 harmoniziran standard v smislu prvega odstavka 6. člena pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 6/99).
Št. 009-17/98
Ljubljana, dne 5. januarja 1999.
Minister za znanost
in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l.r.

295.

Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998
izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

SEZNAM
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano
dovoljenje za promet
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Št. 512-5/99-49
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

USTAVNO SODIŠČE
296.

Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št.
U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo
in gozdarstvo št 371-104-92-49-IV/VH

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi Podjetja KGR, p. o., R., ki ga zastopa J. Š., odvetnik v L. na seji dne 14. januarja 1999

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. U 391/93-13 z dne
13. 4. 1995 in odločba Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št. 371-104-92-49-IV/VH z dne 25. 2. 1993 se odpravita.
2. Zadeva se vrne Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo v ponovno obravnavo in odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Podjetje KGR (v nadaljevanju: pritožnik ali KGR)
navaja, da je Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (v na-

daljevanju: ministrstvo) z odločbo št. 371-104-92-49-IV/VH
z dne 25. februarja 1993 odločilo, da so v postopku lastninskega preoblikovanja KGR, TMK L. (v nadaljevanju: TMK L.)
upravičeni sodelovati tudi KZL, z. o. o., SKZ P. B., z. o. o.,
SKZ P. C., z. o. o., SKZ P. P., z. o. o. in SKZ P. P., z. o. o.,
čeprav te zadruge s pritožnico v obdobju od 1. januarja
1986 pa do 31. decembra 1990 v smislu prvega odstavka
57. člena zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in
7/93 - v nadaljevanju: ZZ) niso sodelovale ne proizvodno in
ne poslovno. Menilo je, da zakonodajalec sodelovanja v
postopku lastninjenja podjetij iz priloženega seznama ni omejil le na dolgoročno proizvodno oziroma poslovno sodelovanje in ne tudi z obsegom sodelovanja.
2. Pritožnik je zoper odločbo ministrstva v upravnem
sporu vložil tožbo, ki pa jo je Vrhovno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališču ministrstva, da zakonodajalec v 57. členu ZZ pravice zadružnih
upravičenk do sodelovanja v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma njihovih delov s seznama k ZZ, ni
omejil le na dolgoročno proizvodno oziroma poslovno sodelovanje. Svoje stališče je Vrhovno sodišče utemeljilo z jezikovno razlago 57. člena ZZ in sistemsko razlago ZZ kot
celote. Vrhovno sodišče je navedlo, da zakonodajalec pravice zadružnih upravičencev do sodelovanja v lastninskem
preoblikovanju ne veže na poseben poslovni temelj in ne na
obseg poslovnega sodelovanja. Obseg sodelovanja zadružnih upravičencev z zavezanci naj bi bil pravno pomemben le
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za določitev kapitalskih razmerij med upravičenci, če se o
teh ne morejo sporazumeti. Vrhovno sodišče je ocenilo, da
ministrstvo z izpodbijano odločbo ni prekršilo materialnega
prava. V zvezi s pritožnikovim ugovorom, da je ministrstvo
kršilo pravila postopka, ker ni izvedlo dokaznega postopka
in na podlagi dokazov ugotovilo, katere zadružne organizacije izpolnjujejo pogoje iz 57. člena ZZ, je Vrhovno sodišče
menilo, da določba drugega odstavka 62. člena ZZ ne
vsebuje nikakršnega pravila, ki bi ministrstvo zavezovalo, da
mora upoštevati zavezančeve dokaze. Določb zakona o splošnem upravnem postopku, po katerem je postopalo ministrstvo pri izdaji odločbe, po presoji Vrhovnega sodišča
ministrstvo ni prekršilo, zato je pritožnikovo tožbo tudi v tem
delu kot neutemeljeno zavrnilo.
3. Pritožnik se v ustavni pritožbi sklicuje na odločbo
ustavnega sodišča št. U-I-46/92 z dne 9. 12. 1993 (OdlUS
II/117), iz katere povzema, da obseg proizvodnega oziroma
poslovnega sodelovanja med zavezanci s seznama k ZZ in
zadružnimi upravičenci ni služil zakonodajalcu kot kriterij za
lastninjenje, da preteklo sodelovanje med njimi predstavlja
podlago za utemeljeno pričakovanje, da bodo zadružni upravičenci motivirani za učinkovito gospodarjenje v gospodarskih družbah, katerih kapitalski upravičenci bodo postali in
da je zakonodajalec v korist zadružnih organizacij določil
45 odstotni delež kapitala zavezanca oziroma njegovega dela, do katerega so upravičene zadruge, v polju svoje proste
presoje. Taka razlaga 57. člena ZZ je za pritožnika sprejemljiva. Pritožnik pa se ne strinja z razlago te določbe, po kateri
naj ne bi bilo pomembno, na kakšni podlagi je v obdobju od
1. januarja 1986 pa do 31. 12. 1990 med zavezancem in
zadružnim upravičencem potekalo sodelovanje. Po mnenju
pritožnika je zakonodajalec pridobitev pravice zadrug pogojil
s tem, da morajo dokazati, da so z zavezancem trajneje
proizvodno oziroma poslovno sodelovale, vsaj na način, kot
ga ureja zakon o obligacijskih razmerjih v tretjem odstavku
42. člena in da je to sodelovanje med zavezanci in upravičenci obsegalo določeno skupno planiranje in dogovarjanje
o letnih dobavah surovin, izkoriščanju predelovalnih kapacitet in podobno. Tak zaključek naj bi izhajal tudi iz drugega
odstavka 62. člena ZZ, ki zadružnim upravičencem nalaga,
da morajo k zahtevku priložiti dokazila. Pritožnik navaja, da
zadružni upravičenci v postopku, ki ga je vodilo ministrstvo,
niso predložili nobenih dokazil, kar naj bi bilo v izpodbijani
sodbi ugotovilo tudi Vrhovno sodišče. Le na podlagi predloženih dokazov bi po mnenju pritožnika lahko ministrstvo
odločilo o materialnopravnih upravičenjih zadružnih organizacij in organizacij kooperantov do lastninjenja kapitala zavezanih podjetij.
4. Nezakonitost izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča
ima po navedbah pritožnika za posledico, da so postali
lastniki njegovega kapitala pravni subjekti, ki jim ta pravica
po ZZ ne gre, s tem pa so se v nasprotju s 33. členom
ustave zmanjšali kapitalski deleži tistih zadružnih organizacij
in organizacij kooperatov, ki jim ZZ to pravico priznava.
Vrhovno sodišče je z izpodbijano sodbo potrdilo odločbo
ministrstva, ki jo je to izdalo ne da bi bilo izvedlo dokazni
postopek in v njem na podlagi pritožničinih dokazov ugotovilo, katere zadružne organizacije so po ZZ upravičene do
kapitalskih deležev na delu pritožničinega kapitala. S takim
nezakonitim postopanjem naj bi bilo ministrstvo oziroma Vrhovno sodišče spravilo tiste upravičence, ki so po ZZ dejansko upravičeni do kapitalskih deležev, v nasprotju z drugim
odstavkom 14. člena ustave v neenak položaj z onimi, ki do
take udeležbe niso upravičeni, hkrati pa naj bi bile tem
subjektom v nasprotju z 22. členom ustave kršene pravice
do enakega varstva pravic pred državnimi organi. Sodba
Vrhovnega sodišča po mnenju pritožnika v nasprotju z dru-
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gim odstavkom 42. člena ustave posega v njegovo pravico
do svobodnega združevanja.
5. Pritožnik predlaga, naj ustavno sodišče izpodbijano
sodbo Vrhovnega sodišča odpravi in o zadevi samo odloči.
6. Senat ustavnega sodišča za ustavne pritožbe je s
sklepom z dne 24. 11. 1998 pritožnikovo ustavno pritožbo
sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče na pritožnikove navedbe v ustavni pritožbi ni odgovorilo.
B)
7. Ustavno sodišče ni ena od inštanc rednega sodstva,
zato se lahko kršitev procesnega in napačna uporaba materialnega prava z ustavno pritožbo uveljavljata le toliko, kolikor so s tem pritožnici kot pravnemu subjektu kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.
8. ZZ v prvem odstavku 57. člena določa, da imajo
zadružne organizacije in organizacije kooperantov ter zadruge, ki jih ustanovijo oziroma v katere se včlanijo fizične
osebe, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 na podlagi
pogodb proizvodno oziroma poslovno sodelovale s podjetji
s seznama (priloženega k ZZ), pod pogoji in na način, določen z ZZ, v postopku lastninskega preoblikovanja teh podjetij oziroma njihovih delov pravico pridobiti kapitalske deleže.
9. Osnutek zakona o zadrugah (Poročevalec št. 18/90)
še ni predvideval udeležbe zadružnih organizacij in organizacij kooperantov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Na podlagi predloga odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, kluba delegatov Slovenske kmečke zveze, Zadružne
zveze Slovenije in posameznih zadružnih organizacij je tako
možnost predlagatelj ZZ vključil šele v predlog ZZ (Poročevalec št. 9/91). Tako je predlog ZZ v tretjem odstavku
52. člena določal, da postane premoženje podjetij ali organizacij združenega dela, ki je nastalo na podlagi trajnejšega
poslovnega ali proizvodnega sodelovanja z zadrugo ali zadružno zvezo, zadružno premoženje. Zadruga oziroma zadružna zveza naj bi na tej podlagi pridobila pravico do sodelovanja pri upravljanju zavezanega podjetja oziroma druge
pravne osebe in pravico do udeležbe na ustvarjenem dobičku. Pravica zadružnih organizacij do lastninskega deleža naj
bi izvirala iz trajnejšega poslovnega sodelovanja z zavezanimi podjetji, zadružni upravičenci pa naj bi jo bili po predlogu
ZZ upravičeni uveljaviti v upravnem postopku, ki bi se začel z
vložitvijo vloge. V četrtem odstavku 54. člena je predlog ZZ
določal, da mora upravni organ pri priznavanju deleža posameznega zadružnega upravičenca upoštevati obseg in trajanje poslovnega sodelovanja med zadružno upravičenko in
zavezanim podjetjem. Predlog ni opredeljeval obdobja poslovnega sodelovanja zadrug oziroma organizacij kooperantov z zavezanimi proizvodnimi organizacijami. To je bilo opredeljeno šele z amandmajem k 57. členu ZZ. Amandma je
pravico zadružnih upravičencev do pridobitve kapitalskih deležev na kapitalu zavezancev pogojil z zahtevo, da so upravičenci trajno poslovno oziroma proizvodno sodelovali z zavezanci v obdobju od 1. 1. 1986 pa do 31. 12. 1990. Iz
opisanega zakonodajnega postopka izhaja ratio legis za uzakonitev pravice zadružnih upravičencev do pridobitve deležev na kapitalu z zakonom določenih proizvodnih organizacij. Pravico do pridobitve kapitalskih deležev na kapitalu
podjetij iz seznama naj torej pridobijo le tiste zadružne organizacije, organizacije kooperantov oziroma preko novoustanovljenih zadrug fizične osebe, ki so s trajnejšim proizvodnim oziroma poslovnim sodelovanjem kot člen v reprodukcijski verigi prispevale k razvoju in rasti zavezanih proizvajalnih podjetij, ne pa katerakoli zadružna organizacija. S
priznanjem kapitalske udeležbe zadrug na kapitalu proizvodnih organizacij jim je zakonodajalec odmeril delež, ki naj bi
ga bile k njenemu nastanku prispevale s svojim trajnejšim
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proizvodnim oziroma poslovnim sodelovanjem. Posamezni
pogodbeni stiki pridelovalcev kmetijskih pridelkov z zavezanci zato ne morejo biti podlaga, na kateri bi tudi ti bili
upravičeni do sodelovanja v postopkih lastninskega preoblikovanja zavezancev. Tak zaključek izhaja tudi iz drugega
odstavka 62. člena ZZ, ki upravičencem nalaga, da morajo
k zahtevku za sodelovanje pri lastninjenju konkretnega podjetja, s katerim so na podlagi pogodbe trajneje proizvodno in
poslovno sodelovali, predložiti dokazila. Na podlagi dokazil
naj bi se torej šele ugotovilo, ali so in v kakšnem obsegu
upravičene zadruge v obdobju, opredeljenem z ZZ, sodelovale z zavezanci.
10. Iz izpodbijane sodbe izhaja, da ministrstvo pri odločanju o pravici posameznih zadružnih organizacij ni izvedlo
dokaznega postopka in ni ugotovilo, ali so posamezne zadružne organizacije, ki jim je priznalo korporacijske pravice
na kapitalu pritožnice, v času od 1. 1. 1986 pa do 31. 12.
1990 (prvi odstavek 57. člena ZZ) s pritožnico resnično na
podlagi sklenjenih pogodb proizvodno oziroma poslovno
sodelovale. Ministrstvo je zmotno štelo, da za priznanje kapitalskega deleža na kapitalu pritožnice zadostuje že kakršnakoli oblika pogodbenega sodelovanja, torej tudi posamični posel, ki za reprodukcijsko verigo med posameznimi
zadružnimi organizacijami in pritožnico nimajo nobenega
bistvenega pomena. Tako razumevanje prvega odstavka
57. člena ZZ, ki mu je Vrhovno sodišče z izpodbijano sodbo
pritrdilo, je očitno napačno in je lahko privedlo do tega, da
so bile posameznim zadružnim organizacijam korporacijske
pravice priznane v nasprotju z ZZ. Zaradi napačne uporabe
materialnega prava (prvi odstavek 57. člena ZZ) so lahko
zadružni upravičenci, ki so bili s pritožnico na podlagi pogodb trajneje povezani v reprodukcijsko verigo, pridobili
manjše kapitalske deleže kot pa so jih bili upravičeni. Uveljavitev manjših deležev teh upravičencev kot pa bi jim pripadali, če bi Vrhovno sodišče z izpodbijano odločbo v zvezi z
odločbo ministrstva citirane določbe ZZ ne razlagalo očitno
napačno, pa lahko posega v poslovna in s tem premoženjska razmerja pritožnice. Pritožničin interes, da postanejo
kapitalski upravičenci na 45 odstotkih njenega kapitala le
tiste zadružne organizacije, s katerimi je trajno povezana v
reprodukcijsko verigo, ne pa tudi tiste zadružne organizacije, s katerimi takih trajnejših razmerij nima, je njen legitimen
poslovni interes, povezan s premoženjskimi pravicami, katerih varstvo je zaobseženo s 33. členom ustave. Taki družbeniki oziroma delničarji, ki trajneje proizvodno oziroma poslovno sodelujejo s pritožnico, imajo drugačne upravljalske
interese, kot pa oni, ki so pridobili kapitalske deleže, pa s
pritožnico trajneje poslovno niso povezani. Interes prvih se
kaže v krepitvi proizvodnih funkcij pritožnice in njenem stabilnem obstoju, interes drugih pa je največkrat v čim večji
dobičkonosnosti in čim večjih dividendah. Od ugotovitve, ali
so posamezne zadružne organizacije oziroma organizacije
kooperantov s pritožnico na podlagi pogodb trajneje proizvodno oziroma poslovno sodelovale, je odvisno, ali so te
sploh upravičene do pritožničinega kapitalskega deleža, od
ugotovitve obsega tega poslovanja pa je odvisna višina kapitalskih deležev, ki jim pripadajo. Očitno napačna razlaga
prvega odstavka 57. člena ZZ je torej v nasprotju s
33. členom ustave privedla do posega v pritožnikov poslovni
interes, povezan z njegovim lastninskim položajem, zato je
ustavno sodišče izpodbijano sodbo in odločbo Ministrstva
za kmetijstvo odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo in odločanje.
11. Niso pa utemeljena pritožničina zatrjevanja, da izpodbijana sodba Vrhovnega sodišča v nasprotju z drugim
odstavkom 14. člena ustave posega v njeno pravico do
enakosti pred zakonom. Pritožnica je imela kot stranka v
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postopku glede določitve lastninskega deleža drugačen položaj kot zadružne upravičenke, zato se v zvezi z uporabo
materialnega prava, prvega odstavka 57. člena ZZ, s temi
subjekti ne more primerjati. Prav tako niso utemeljene pritožničine navedbe, da ji izpodbijana sodba v nasprotju z
drugim odstavkom 42. člena ustave posega v pravico do
svobodnega združevanja. Pri družbeništvu oziroma delničarstvu ne gre za združevanje v smislu drugega odstavka
42. člena ustave, zato izpodbijana sodba v to pritožničino
pravico ne posega. Dejstvo, da upravni organ ni izvedel
dokaznega postopka, je posledica napačne razlage materialne določbe prvega odstavka 57. člena ZZ, zato njegova
opustitev ne pomeni kršitve 22. člena ustave, kot to pritožnik zmotno navaja.
C)
12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
prvega odstavka 59. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, dr. Miroslava Geč - Korošec, Alojz Janko, Milojka
Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam - Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
Franc Testen l. r.

297.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti 33. člena
zakona o prevozih v cestnem prometu z ustavo
ter razveljavitev pravilnika o merilih, postopku in
načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni
prevoz stvari ter pravilnika o postopku, merilih
za delitev in uporabi CEMT dovolilnic,
z odložilnim rokom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi družbe Al - transport,
d. o. o., Novo mesto, ki jo zastopa direktor Alojzij Lukšič iz
Novega mesta, ter Sindikata S. A. S., ki ga zastopa predsednik Štefan Kocjančič iz Kopra, in posameznih prevoznikov, članov Sindikata S. A. S., na seji dne 14. januarja
1999

o d l o č i l o:
1. Člen 33 zakona o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p., 54/96 in 48/98) je v
neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje
odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem
listu Republike Slovenije.
2. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št.
73/97 in 3/98) ter pravilnik o postopku, merilih za delitev in
uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97) se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati po preteku devetih
mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnica družba Al - transport navaja, da je registrirana za opravljanje prevozov oseb in stvari v notranjem in
mednarodnem cestnem prometu. V primeru, ko je mednarodni cestni prevoz stvari v posamezni državi dovoljen samo
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na podlagi dovolilnic, morajo prevozniki le-te pridobiti
(32. člen zakona o prevozih v cestnem prometu - v nadaljevanju: ZPCP). Pridobijo pa jih preko ministrstva, pristojnega
za promet (v nadaljevanju: ministrstvo), ki dovolilnice deli po
določbah pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve
dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (v nadaljevanju: pravilnik) oziroma po določbah pravilnika o postopku,
merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (v nadaljevanju:
pravilnik CEMT). Oba pravilnika sta izdana na podlagi
33. člena ZPCP, ki pa naj bi bil po mnenju pobudnice
pomanjkljiv, kar naj bi se odražalo tudi v praksi, saj naj bi
prevozniki pri delitvi mednarodnih dovolilnic ne imeli pravice
do enake udeležbe pri razpoložljivi kvoti dovolilnic in s tem
enake možnosti za nastop na trgu. V nadaljevanju pobudnica izrecno izpodbija drugi do peti odstavek 5. člena, prvi
odstavek 6. člena, tretji odstavek 8. člena, drugi, tretji in
šesti odstavek 11. člena, drugi in tretji odstavek 16. člena,
21. člen pravilnika ter 8. in 16. člen pravilnika CEMT. Mnenja je, da za delitev dovolilnic, ki v bistvu pomenijo pravico
do dela z materialnimi sredstvi velike vrednosti, ni jasnih in
javnih formul in tudi ne možnosti kontrole izvajanja oblasti,
zaradi česar naj bi bilo z izpodbijanimi določbami kršeno
načelo zakonitosti ter 14. do 16. člen in 74. člen ustave.
2. Predsednik in posamezni člani sindikata prevoznikov izpodbijajo 3. točko prvega odstavka 21. člena pravilnika, ki kot ukrep (sankcijo), ki jo ima zaradi nespoštovanja
določb pravilnika ministrstvo pravico izreči, predpisuje izbris iz evidence prevoznikov. Navajajo, da Obrtni zakon
(Uradni list RS, št. 50/94 - v nadaljevanju: ObrZ) v
17. členu določa le, da preneha obrtno dovoljenje veljati z
odjavo ali odvzemom, izpodbijane sankcije pa tudi ni med
kazenskimi določbami 43. in 44. člena ObrZ. Ker je sklep
o izbrisu iz evidence prevoznikov dokončen, zoper njega
sproženi upravni spor pa izvršitve ne zadrži, naj bi bila
izpodbijana določba v neskladju tudi s 23. in 25. členom
ustave, ki zagotavljata pravico do sodnega varstva in pravico do pravnega sredstva.
3. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi z izpodbijano zakonsko določbo odgovoril, da ZPCP ne določa, da se prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu lahko opravlja le z dovolilnico, prav
tako pa števila dovolilnic ne določajo državni organi Republike Slovenije, temveč je tako predpisano z mednarodnimi
pogodbami. Ker pridobitev dovolilnice ni pravica, zagotovljena z ustavo ali zakonom, naj bi izpodbijana zakonska
določba tudi ne nasprotovala ustavi.
4. Ministrstvo je na obe pobudi odgovorilo. Iz odgovorov uvodoma izhaja, da sta pravilnika izdana na podlagi
ZPCP, ki je ministra pooblastil, da s podzakonskim aktom
uredi način, postopek in merila za delitev dovolilnic. Sam
zakonodajalec naj bi se za podrobnejšo zakonsko ureditev
ne odločil, ker se razmere v prevozništvu nenehno spreminjajo, je pa zato ustvaril vsebinski in pravni temelj za podzakonske akte. Ker je ministrstvo navedbe v prvi pobudi, da bi
morala pravilnika upoštevati načela pravičnosti, jasnosti, javnih formul in enakosti, razumelo kot izraz nezadovoljstva
posameznika zaradi razlike med pričakovanim in prejetim
številom dovolilnic, je pripomnilo, da, če bi bilo dovolilnic
dovolj za vse, pravila njihove delitve ne bi bila potrebna.
Vendar prevoz stvari na območju drugih držav urejajo mednarodne pogodbe, ki določajo, da se prevozi opravljajo s
posebnimi dovoljenji - dovolilnicami. Število dovolilnic, ki jih
država na podlagi pogodb pridobi, pa se nato razdeli med
tiste prevoznike, ki imajo licenco za opravljanje mednarodnih prevozov stvari in ki so vpisani v evidenco mednarodnih
prevoznikov. Evidenco mednarodnih prevoznikov vodi ministrstvo za svoje potrebe zato, da ima pregled nad delitvijo
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dovolilnic. Ker pa mora imeti vsak splošni akt določbe, ki
določajo ukrepe zoper kršitelje, so tovrstne ukrepe predpisali, saj imajo za njih podlago tudi v posameznih mednarodnih pogodbah. Glede na vse navedeno je izpodbijana zakonska in podzakonska ureditev sistema delitve dovolilnic
nujna. Takšna kot je, pa je po njihovem mnenju tudi skladna
z ZPCP in ustavo.
B) - I
5. Ustavno sodišče je obe pobudi sprejelo, ju na podlagi 26. člena poslovnika ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 49/98) zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo, in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Dovolilnica je v 26. točki 2. člena ZPCP opredeljena
kot listina, s katero se vozilu s slovensko registracijo dovoljujeta pristop in vožnja po cestah tiste države, katere organ
je dovolilnico izdal. Prevozniki, katerih dejavnost je izključno
ali pretežno mednarodni cestni prevoz stvari, torej takšnih
prevozov brez dovolilnic ne morejo opravljati.
7. Izpodbijani 33. člen ZPCP določa v prvem odstavku, da opravlja ministrstvo delitev dovolilnic po merilih, postopku in na način, kot ga s pravilnikom določi minister,
pristojen za promet. V drugem do četrtem odstavku
33. člena ZPCP pa je določeno, da pravilnik predpiše tudi
vsebino in roke za pripravo poročil o opravljenem razdeljevanju dovolilnic ter da stroški izdaje dovolilnic, katerih višino
določi minister, bremenijo domačega prevoznika. Pri tem
sam ZPCP delitve dovolilnic, kakor tudi ostalih predpisanih
obveznosti iz 33. člena ZPCP, v temelju ni uredil in tudi ne
določil okvira, s katerim bi podzakonske akte pri urejanju
tega področja omejil. S tem je kršil eno od načel pravne
države (2. člen ustave) in sicer načelo zakonitosti. Skladno z
načelom zakonitosti po drugem odstavku 120. člena ustave
opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in
na podlagi ustave in zakonov. Da bi zadostil določbam drugega odstavka 120. člena ustave, mora zakon določiti vse
bistvene sestavine delovanja upravnih organov v organizacijskem, postopkovnem in vsebinskem pogledu (glej o tem
npr. odločbo ustavnega sodišča št. U-I-119/94, OdlUS V,
32). Le tako je upravnopravno delovanje izvršilne oblasti za
državljane znano, pregledno in tudi predvidljivo, kar povečuje tudi njihovo pravno varnost.
8. Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijani
33. člen ZPCP navedenih zahtev ne izpolnjuje, zato je v
neskladju z 2. členom ustave v povezavi z drugim odstavkom njenega 120. člena. Glede na to, da je izpodbijana
določba podlaga za merila, postopek in način delitve dovolilnic, brez katerih se ne morejo opravljati prevozi stvari v
mednarodnem cestnem prometu, se je ustavno sodišče
odločilo za ugotovitveno odločbo o neustavnem stanju ter za
šestmesečni rok za odpravo ugotovljene neskladnosti z ustavo. V tem roku bo zakonodajalec s spremembo ali dopolnitvijo zakona lahko zagotovil ministrstvu pravno podlago za
izdajo podzakonskih aktov, ali pa bo to vprašanje sam uredil. Ker je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost 33. člena
ZPCP že z zgoraj navedenima členoma ustave, se ni spuščalo v obravnavo utemeljenosti navedb pobudnikov o njegovi neskladnosti s 14. do 16. členom ter 74. členom ustave.
B) - II
9. Pri ocenjevanju skladnosti pravilnika in pravilnika
CEMT z ustavo in zakonom je ustavno sodišče izhajalo iz v
153. členu ustave vsebovane zahteve po usklajenosti pravih
aktov in iz pravne narave pravilnika kot podzakonskega pred-
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pisa, ki je urejena v 99. členu zakona o upravi1 (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95, 29/95). Po njem se pravilniki kot
podzakonski predpisi sprejemajo za izvrševanje zakona. Zato so na zakon vezani tako, da v vsebinskem smislu ne
smejo določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz
njega vsaj z razlago ugotovljivi, temveč smejo vsebovati le
določbe o izvrševanju posameznih zakonskih določb. Pravilnik prav tako ne sme na novo določati pravic in obveznosti,
kar je v skladu z načelom demokratične in pravne države
pridržano ustavi in zakonu.
10. Tretji odstavek 153. člena ustave, ki določa, da
morajo biti podzakonski predpisi v skladu z ustavo in z
zakoni, glede na naravo pravilnika izključuje možnost, da bi
minister z njim samostojno, brez vsebinskih okvirov, opredeljenih v zakonu, predpisoval merila, postopek in način delitve dovolilnic za mednarodni prevoz stvari. Ker pa je z izpodbijanima pravilnikoma minister prav to (tudi glede na neskladje zakonske podlage za oba pravilnika z ustavo) storil, je
ustavno sodišče zaradi neskladja s tretjim odstavkom
153. člena ustave razveljavilo vse določbe pravilnika in pravilnika CEMT in ne le tistih, ki jih izpodbijajo pobudniki. Pri
tem ustavno sodišče tudi opozarja, da delitev dovolilnic pomeni odločanje o pravici opravljati prevoze in odločanje o
obsegu te pravice. Ker gre za odločanje o pravici s področja
upravnega prava in je za to odločanje pristojen upravni organ (ministrstvo), je to upravna stvar. O upravnih stvareh pa
lahko upravni organi in nosilci javnih pooblastil odločajo le
po pravilih postopka, določenega v zakonu o splošnem
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 p. b. - v
nadaljevanju: ZUP), če v posebnem zakonu ni predpisan
poseben postopek (1. in 2. člen ZUP). Ustavno sodišče se
je tudi v tem primeru odločilo za razveljavitev z odložnim
rokom. Glede na to, da se po veljavni ureditvi dovolilnice
delijo trimesečno (8. člen pravilnika) oziroma se morajo
prevzeti do desetega delovnega dne koledarskega leta
(10. člen pravilnika CEMT), je letna delitev dovolilnic CEMT
že zaključena, izvedena pa je tudi že prva izmed štirih delitev
drugih dovolilnic. V odložnem roku devetih mesecev (lahko
pa seveda tudi že prej) bo tako ministrstvo, na podlagi in v
okviru spremenjene zakonske ureditve po odpravi ugotovljene neskladnosti 33. člena ZPCP z ustavo, lahko izdalo za
izvrševanje ZPCP potrebne podzakonske akte o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari.
11. Glede na razveljavitev obeh pravilnikov zaradi navedenih razlogov ustavno sodišče njune zatrjevane neskladnosti z drugimi določbami ustave, ni ocenjevalo.
C)
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
tretjega odstavka 45. člena in 48. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč - Korošec,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam - Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-58/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.
Predsednik
Franc Testen l. r.
1

Člen 99 določa:
(1) Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike, odredbe in
navodila.
(2) S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
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298.

Odločba o sporu glede pristojnosti med
sodiščem in upravno enoto

Ustavno sodišče je v postopku za odločitev o sporu
glede pristojnosti, začetem na zahtevo Okrajnega sodišča v
Velenju, na seji dne 14. januarja 1999

o d l o č i l o:
Za odločanje o zahtevi F. M. za denacionalizacijo nepremičnine parc. št. 327/4, vpisane pred podržavljenjem
pri vl. št. 373 k. o. P., je pristojna Upravna enota Mozirje.

Obrazložitev
A)
1. Okrajno sodišče v Velenju je dne 16. 10. 1998
vložilo zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti v
zadevi denacionalizacije zemljišča, podržavljenega vlagateljici zahteve za denacionalizacijo. V zahtevi navaja, da je
predlagateljica dne 2. 12. 1993 vložila pri takratnem Sekretariatu za gospodarski razvoj, finance in urejanje prostora
Občine Mozirje zahtevo za denacionalizacijo nepremičnine
parc. št. 327/4, ki naj bi bila podržavljena na podlagi odločbe Skupščine Občine Mozirje št. 462-8-9-10-13/64-3/15
z dne 21. 8. 1964. Upravni organ se je izrekel za nepristojnega in zahtevek predlagateljice odstopil v reševanje sodišču kot stvarno pristojnemu za reševanje te zadeve.
2. Okrajno sodišče v Velenju je s sklepom št. N 28/94
z dne 2. 9. 1996 predlog predlagateljice za denacionalizacijo zavrnilo, ker je menilo, da se arondacijska zavezanka,
ki ni podpisala sporazuma, niti ni za to pooblastila svojega
moža, ne more sklicevati na ta sporazum in torej tudi ni
upravičenka do denacionalizacije po 5. členu zakona o
denacionalizaciji. Zoper ta sklep se je predlagateljica pritožila, ker po njenem mnenju sodišče ni stvarno pristojno za
odločanje. Višje sodišče je pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje razveljavilo. Po mnenju pritožbenega sodišča bi o zahtevi moral odločati pristojni upravni organ,
ker pravna podlaga za prenos lastninske pravice na nepremičnini ni bil arondacijski sporazum z dne 15. 7. 1964,
pač pa odločba komisije za arondacijo z dne 21. 8. 1964.
Okrajno sodišče je zato po napotilu višjega sodišča sprožilo spor o pristojnosti.
B)
3. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91,
31/93 in 65/98 - v nadaljevanju: ZDen) deli pristojnost za
odločanje o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno na
podlagi predpisov, določenih v 3. in 4. členu ZDen, so
pristojni upravni organi (prvi odstavek 54. člena). Če je
premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega
organa oziroma predstavnika oblasti (5. člen ZDen), je za
odločanje pristojno sodišče (prvi odstavek 56. člena).
4. V obravnavanem primeru je prejšnja lastnica vložila
zahtevo za denacionalizacijo nepremičnine, ki naj bi bila
podržavljena z arondacijsko odločbo. Iz priloženih listin izhaja, da naj bi bila odločba Komisije za arondacijo Skupščine
občine Mozirje z dne 21. 8. 1964 izdana na podlagi 64. in
65. člena Temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega
zemljišča (Uradni list SFRJ, št. 43/59 in 53/62 - v nadaljevanju: TZIKZ) po predlogu ZSKZM št. III/64 z dne 9., 18. in
21. 7 1964 ter z dne 11. 8. 1964. TZIKZ je naveden v
29. točki 3. člena ZDen.
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5. Glede na odločbo ustavnega sodišča št. U-I-75/92
z dne 31. 3. 1994 (OdlUS III, 27) in tudi glede na uveljavljeno sodno prakso je sodna pristojnost podana tudi, kadar je
bil poprej sklenjeni veljavni pravni posel podlaga za izdajo
odločbe državnega organa, s katero je premoženje prešlo v
državno last. V obravnavani zadevi so bili pred izdajo navedene arondacijske odločbe s prejšnjimi lastniki podpisani
arondacijski sporazumi. Zato je določitev pristojnosti za reševanje konkretne denacionalizacijske zadeve odvisna predvsem od rešitve vprašanja, ali je bila podlaga za prehod
premoženja v državno last arondacija ali pravni posel.
6. Ustavno sodišče ugotavlja, da arondacijski sporazum, ki naj bi bil sklenjen med F. M. in ZSKZM dne 15. 7.
1964, ne predstavlja samostojnega pravnega posla. Stranki
sporazuma sta poimenovani kot arondacijski upravičenec in
arondacijski zavezanec. Sporazum sicer vsebuje predmet,
t. j. pripojitev zemljišča parc. št. 327/4 in njegovo vrednost,
vendar tako plačilo kot zemljiškoknjižno izvedbo prepušča
arondacijski odločbi, ki jo je izdala Komisija za arondacijo
Občine Mozirje. Sporazum je podpisal mož prejšnje lastnice
in ne lastnica sama. Za sklenitev sporazuma pa mož, kot sta
ugotovili že sodišči prve in druge stopnje, tudi ni imel pooblastila.
7. TZIKZ je urejal arondacijo v členih 53 do 68 in je
predvidel sporazume med lastnikom in arondacijskim upravičencem. Iz obrazložitve arondacijske odločbe z dne 21. 8.
1964 je razvidno, da so vsi lastniki pristali na pripojitev
zemljišč kompleksu ZSKZM. S točko V. izreka navedene
odločbe pa je bil določen datum nastopa posesti in užitka
pripojenih zemljišč. Iz vsega navedenega izhaja, da je šlo za
arondacijski postopek, v katerem odločba o arondaciji ni
mogla biti zgolj fiktivne narave. Navedeni arondacijski sporazum je bil torej lahko sklenjen le v okviru arondacijskega
postopka in bi ga bilo kot takega treba upoštevati tudi, če bi
ga podpisala lastnica sama. Zato je ustavno sodišče odločilo, da je pravni temelj za reševanje obravnavane denacionalizacijske zadeve v določbi 29. točke 3. člena ZDen in je
tako na podlagi 54. člena ZDen podana pristojnost v izreku
navedenega upravnega organa.
8. Iz spisa je razvidno, da je bila zahteva za denacionalizacijo vložena že 2. 12. 1993. Pet let je trajalo, da je prišlo
do odločitve o pristojnosti za reševanje zadeve. Ustavno
sodišče ugotavlja, da gre še za en primer očitno prepočasnega postopanja v denacionalizacijskih zadevah. Na prepočasno postopanje v teh zadevah in na kršenje roka iz
prvega odstavka 58. člena ZDen je ustavno sodišče že
nekajkrat opozorilo (na primer v zadevah št. U-II-119/96 z
dne 6. 6. 1996, št. U-II- 351/96 z dne 5. 12. 1996, št.
U-II-334/96 z dne 9. 1. 1997, št. U-II-37/98 z dne 19. 2.
1998 in št. U-II-132/98 z dne 7. 5. 1998).
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrtega odstavka 61. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, dr. Miroslava Geč - Korošec, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica
Wedam - Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Predsednik
Franc Testen l. r.
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SODNI SVET
299.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98) je Sodni
svet Republike Slovenije na 132. seji dne 21. 1. 1999
sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrajnega sodišča
Na položaj svetnika okrajnega sodišča se z 21. 1.
1999 imenuje Milan Kaplja, okrajni sodnik na Okrajnem
sodišču v Litiji.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
Marko Šorli l. r.

300.

Sklep o vložitvi kandidatur za prosto mesto
predsednika Delovnega sodišča v Kopru

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s prvim
odstavkom 66. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) je Sodni svet Republike Slovenije na 132. seji dne
21. 1. 1999 sprejel

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika
Delovnega sodišča v Kopru.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p., 639 v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
301.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel
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SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,

ki so ga napisali
Jurij Kunaver, Marjan M. Klemenčič, Igor Lipovšek, Marjan
Luževič, Mirko Pak, Janez Globočnik, Franci Novak,
Milena Globočnik, Jana Bezenšek
Učbenik DRUŽBOSLOVJE se potrdi kot učbenik za
pouk družboslovja v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Monde neuf d.d.;
recenzija: dr Karmen Kolenc Kolnik, dr. Stane Granda, dr.
Božo Repe, dr. Štefan Trojar, dr. Milan Divjak, Maja Besednjak, Branka Gabrenja Müller, Milan Škrabec, Jožica Gramc,
Darja Pahor; lektoriranje: Nuša Radinja. V letu 1999 bo
izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-223/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.
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SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
GEOGRAFIJA,
ki so ga napisali
Jurij Kunaver, Marjan M. Klemenčič, Igor Lipovšek, Marjan
Luževič, Mirko Pak
Učbenik DRUŽBOSLOVJE, GEOGRAFIJA se potrdi kot
učbenik za pouk družboslovja v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Monde neuf
d.d.; recenzija: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Maja Besednjak,
Branka Gabrenja Müller; lektoriranje: Nuša Radinja. V letu
1999 bo izdala in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-225/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

304.
302.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
DRŽAVLJANSKA KULTURA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
DRŽAVLJANSKA KULTURA,
ki ga je napisala
Jana Bezenšek
Učbenik DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA se potrdi kot učbenik za pouk družboslovja v programih
srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Monde neuf d.d.; recenzija: dr. Milan Divjak, Jožica Gramc,
Darja Pahor; lektoriranje: Nuša Radinja. V letu 1999 bo izdala
in založila DZS d.d., Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-224/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
ZGODOVINA,
ki so ga napisali
Janez Globočnik, Franci Novak, Milena Globočnik
Učbenik DRUŽBOSLOVJE, ZGODOVINA se potrdi kot
učbenik za pouk družboslovja v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Monde neuf
d.d.; recenzija: dr. Božo Repe, dr. Štefan Trojar, dr. Stane
Granda, Milan Škrabec, Bojan Ančnik; lektoriranje: Nuša
Radinja. V letu 1999 bo izdala in založila DZS d.d., Mestni
trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-226/98
Ljubljana, dne 13. novembra 1998.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

305.
303.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
GEOGRAFIJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 12. 11. 1998 sprejel

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
ZGODOVINA

Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE
NARAVE IN DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE
ŠOLE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE
IN DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE,
ki so ga napisali
Darinka Sivec (priredba), Anton Umek (priredba), Julius
Dabsch, Franz Jarolim, Erich Svolba, Metka Kralj (prevod)
Učbenik SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE ZA
3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE se potrdi kot učbenik za pouk
spoznavanja narave in družbe v 3. razredu osnovne šole za
5 šolskih let. Ilustracije: Stane Mikuž (oprema); recenzija:
dr. Tomaž Weber, Cveta Žumer, Vinko Udir, Franc Požgan,
Volga Stankovič; lektoriranje: Janez Sivec. V letu 1996 izdala in založila Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, 1000
Ljubljana
Št. 612-1/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št.

307.
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Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5,
Matematika za 5. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5, Matematika
za 5. razred osnovne šole,
ki so ga napisali
Rainer Maroska, Achim Olpp, Jürgen Walgenbach,
Hartmut Wellstein; prevod in priredba Marija Cokan
Učbenik PRESEČIŠČE 5. Matematika za 5. razred
osnovne šole se potrdi kot učbenik za pouk matematike v
5. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Rudolf
Hungreder, Günter Schlierf, Dieter Gebhardt, Nedžad Žujo,
Manfred Muraro (oprema); recenzija: dr. Dušan Pagon, Milena Štuklek, Vanda Glavica; lektoriranje: Nada Dobrovoljc.
V letu 1999 izdala in založila DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana
Št. 612-3/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

306.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM Z NARAVO 1,
POJDIMO V GOZD

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ŽIVIM Z NARAVO 1,
POJDIMO V GOZD,
ki so ga napisali
Metka Kralj, Dušan Krnel, Valika Kuštor, Barbara Bajd
Učbenik ŽIVIM Z NARAVO 1, POJDIMO V GOZD se
potrdi kot učbenik za pouk spoznavanja narave v 4. razredu osnovne šole za dobo 5 šolskih let; recenzent: dr.
Janez Ferbar, dr. Saša A. Glažar, dr. Kazimir Tarman,
Sonja Grošelj; ilustrator: Maja Šubic; fotografije: arhiv VIDEOFON, arhiv založbe Modrijan, Barbara Bajd, Vojko Bizjak, Anton Brancelj, Robert Brus, FOTO SPRING, Dare
Fekonja, Iztok Geister, Matija Gogala, Janez Gregori, Jensterle, Zvonka Kos, Tatjana Kordiš, Dušan Krnel, Metka
Kralj, Valika Kuštor, Jože Lavtižar, Tomaž Lauko, Tomaž
Lunder, Mlinar, Nataša Nešović, Hrvoje Oršanič, Matjaž
Rojc, Jurij Senegačnik, Peter Skoberne, Dare Šere, Titovšek, Bogdan Tratnik, Tomi Trilar, Miran Trontelj, Dušan
Vrščaj, Zalar, Janez Zrnec, Tone Wraber; lektor: Renata
Hrovatič. V letu 1998 izdala in založila Založba Modrijan,
Stari trg 1, 1000 Ljubljana.
Št. 612-2/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

308.

Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA
BESEDA, Jezikovna vadnica za 5. razred
osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA,
Jezikovna vadnica za 5. razred osnovne šole,
ki sta ga napisala
Jože Skaza in Marta Pavlin
Učbenik SLOVENSKA BESEDA, Jezikovna vadnica za
5. razred osnovne šole se potrdi kot učbenik za pouk slovenščine v 5. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Edi Skrt; recenzija: dr. Marja Bešter, dr. Martina Križaj
Ortar, Nives Ličen, Maja Kozina, Ivan Nemec (estetsko vizualna oblikovnost); lektoriranje: Mojca Honzak. V letu 1998
izdala in založila Založba Jutro d.o.o., Črnuška cesta 3, p.p.
4986, 1000 Ljubljana.
Št. 612-4/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA
BESEDA, Jezikovne vaje za 5. razred osnovne
šole

Uradni list Republike Slovenije

311.

Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V
SVET 6, delovni zvezek z neumetnostnimi
besedili za 6. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA,
Jezikovne vaje za 5. razred osnovne šole,

SKLEP
o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 6,
delovni zvezek z neumetnostnimi besedili
za 6. razred osnovne šole,

ki sta ga napisala
Jože Skaza in Marta Pavlin
Učbenik SLOVENSKA BESEDA, Jezikovne vaje za 5.
razred osnovne šole se potrdi kot delovni zvezek za pouk
slovenščine v 5. razredu osnovne šole za 5 šolskih let.
Ilustracije: Nina Knez; recenzija: dr. Marja Bešter, dr. Martina Križaj Ortar, Mojca Honzak; lektoriranje: Mojca Honzak.
V letu 1998 izdala in založila založba Jutro d.o.o., Črnuška
cesta 3, p.p. 4986, 1000 Ljubljana.
Št. 612-5/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

ki so ga napisale
Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Martina Križaj Ortar
Učbenik S SLOVENŠČINO V SVET 6, se potrdi kot
delovni zvezek za pouk slovenščine v 6. razredu osnovne
šole za obravnavo neumetnostnih besedil za 5 šolskih let.
Ilustracije: Bojan Sumrak; recenzija: dr. Marja Bešter, Dragica Kapko Bakič; lektoriranje: avtorice so slavistke. V letu
1999 izdala in založila založba Rokus, Grad Fužine, Studenec 2a, 1000 Ljubljana.
Št. 612-7/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

310.

Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V
SVET 5, delovni zvezek z neumetnostnimi
besedili za 5. razred osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 5,
delovni zvezek z neumetnostnimi besedili
za 5. razred osnovne šole,

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

312.

Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN,
ŽIVLJENJE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DOBER DAN, ŽIVLJENJE,

ki so ga napisale
Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Martina Križaj Ortar

ki so ga napisali
Mojca Honzak, Vida Medved Udovič, Miha Mohor,
Nataša Pirih

Učbenik S SLOVENŠČINO V SVET 5, se potrdi kot
delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu osnovne
šole za obravnavo neumetnostnih besedil za 5 šolskih let.
Ilustracije: Bojan Sumrak; recenzija: dr. Marja Bešter, Dragica Kapko Bakič; lektoriranje: avtorice so slavistke. V letu
1999 izdala in založila založba Rokus, Grad Fužine, Studenec 2a, 1000 Ljubljana.

Učbenik DOBER DAN, ŽIVLJENJE, se potrdi kot učbenik – berilo za pouk slovenščine v 7. razredu osnovne šole
za 5 šolskih let. Ilustracije: Damjan Stepančič, fotografije,
slike in stripi iz različnih virov; recenzija: dr. Helga Glušič,
dr. Metka Kordigel, Roman Brunšek; lektoriranje: Andreja
Šuler. V letu 1998 izdala in založila Mladinska knjiga, Slovenska 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-6/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št. 612-8/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

313.

Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo –
govorimo, pišemo – beremo, 1. del

Št.

315.
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Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo –
govorimo, pišemo – beremo, 1. del,

SKLEP
o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA,

ki so ga napisale
Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Romana Justin, Alenka Knez

ki sta ga napisale
Mojca Honzak in Marica Žveglič

Učbenik ABC 1 Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 1. del se potrdi kot delovni učbenik za pouk slovenskega jezika v 1. razredu devetletne osnovne šole za 3
šolska leta. Ilustracije: Andreja Berlot; recenzirali: dr. Ljubica Marjanovič, dr. Simona Kranjc, dr. Igor Saksida, Polona
Legvart, Klavdija Kuščer, Vilma Snoj, Jolanka Zupanc. V letu
1999 izdala in založila Izolit, Špruha 32, 1236 Trzin.

Učbenik SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA se potrdi kot delovni zvezek za pouk slovenskega jezika
v 7. razredu devetletne osnovne šole za 3 šolska leta. Oblikovanje: Barbara Šušteršič; recenzirala: dr. Igor Saksida,
Lidaja Koceli; lektoriranje: Mojca Honzak, Marica Žveglič. V
letu 1998 izdala in založila založba Rokus, Grad Fužine,
Studenec 2a, 1000 Ljubljana.

Št. 612-10/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Št. 612-12/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

314.

Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo –
govorimo, pišemo – beremo, 2. del

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

316.

Sklep o potrditvi učbenika STUFEN
INTERNATIONAL 1 ÜBUNGSBUCH

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo –
govorimo, pišemo – beremo, 2. del,

SKLEP
o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 1
ÜBUNGSBUCH,

ki so ga napisale
Sonja Pečjak, Alenka Kozinc, Romana Justin, Alenka Knez

ki ga je napisala
Vera Prijol

Učbenik ABC 1 Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 1. del se potrdi kot delovni učbenik za pouk slovenskega jezika v 1. razredu devetletne osnovne šole za 3
šolska leta. Ilustracije: Andreja Berlot; recenzirali: dr. Ljubica Marjanovič, dr. Simona Kranjc, dr. Igor Saksida, Polona
Legvart, Klavdija Kuščer, Vilma Snoj, Jolanka Zupanc. V letu
1999 izdala in založila Izolit, Špruha 32, 1236 Trzin.

Učbenik STUFEN INTERNATIONAL 1 ÜBUNGSBUCH
se potrdi kot delovni zvezek za pouk nemščine kot drugega
tujega jezika v 1. letniku gimnazij (4 letnih srednjih šol) za 5
šolskih let. Ilustracije: Tone Vidmar, Bojan Kosič; recenzirali: Mira Kersnik, Brigita Kosevski; lektor: Helmut Sauerman.
V letu 1998 izdala in založila DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana

Št. 612-11/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št. 612-13/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE,
ki sta ga napisala
Karmen Cunder, Marta Otič, Mirjam Počkar
Učbenik DRUŽBOSLOVJE se potrdi kot učbenik za
pouk družboslovja v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Adrijana Janežič, Aleš
Sedmak; recenzirali: dr. Karmen Kolenc Kolnik, mag. Vera
Bevc Malajner, Mateja Fidler, mag Dragan Potočnik, Vojko
Kunaver, dr. Marko Kerševan, dr. Alojzija Židan; lektor:
Maja Cerar. V letu 1999 izdala in založila MK, Založba
Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Št. 612-14/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Uradni list Republike Slovenije

319.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
zgodovina,
ki ga je napisala
Marta Otič
Učbenik DRUŽBOSLOVJE – zgodovina se potrdi kot
učbenik za pouk zgodovine v sklopu predmeta družboslovje
v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije Aleš Sedmak; recenzirali: mag Dragan
Potočnik, Vojko Kunaver, Mateja Fidler; lektor: Maja Cerar.
V letu 1999 izdala in založila MK, Založba Mladinska knjiga,
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Št. 612-15/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

318.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
geografija

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
zgodovina

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

320.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
Državljanska kultura

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
geografija,

SKLEP
o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE –
Državljanska kultura,

ki ga je napisala
Karmen Cunder

ki sta ga napisala
Mirjam Počkar

Učbenik DRUŽBOSLOVJE – geografija se potrdi kot
učbenik za pouk geografije v sklopu predmeta družboslovje
v programih srednjega poklicnega izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Aleš Sedmak; recenzirali: dr. Karmen
Kolenc Kolnik, mag. Vera Bevc Malajner, Mateja Fidler,
lektor: Maja Cerar. V letu 1999 izdala in založila MK, Založba Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Učbenik DRUŽBOSLOVJE – Državljanska kultura se
potrdi kot učbenik za pouk državljanske kulture v sklopu
predmeta družboslovje v programih srednjega poklicnega
izobraževanja za 5 šolskih let. Ilustracije: Adrijana Janežič;
recenzirali: Mateja Fidler, dr. Marko Kerševan, dr. Alojzija
Židan; lektor: Maja Cerar. V letu 1999 izdala in založila MK,
Založba Mladinska knjiga, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Št. 612-15/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Št. 612-17/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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321.

Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE
5., Matematika za 5. razred osnovne šole,
Rešitve nalog

Št.

323.
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Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA
BESEDA, prosojnice za pouk slovenskega jezika
v 5. razredu osnovne šole

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 5.,
Matematika za 5. razred osnovne šole,
Rešitve nalog,

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA
BESEDA, prosojnice za pouk slovenskega jezika
v 5. razredu osnovne šole,

ki so ga napisali
Marija Cokan, Dragica Kurillo, Milena Strnad, Heiner
Bareiss, Achim Olpp, Hartmut Wellstein; prevod in priredba
Marija Cokan

ki sta ga napisala
Jože Skaza in Marta Pavlin

Učno sredstvo PRESEČIŠČE 5., Matematika za
5. razred osnovne šole, rešitve nalog se potrdi kot rešitve
nalog za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole za
5 šolskih let. Ilustracije: Günter Schlierf, Darko Simeršek;
recenzirali: dr. Dušan Pagon, Ivan Galun, Dragica Kurillo,
Milena Štuklek; lektor: Sonja Rižner. V letu 1999 izdala in
založila DZS, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-18/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Učno sredstvo SLOVENSKA BESEDA, prosojnice za
pouk slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole se potrdijo kot prosojnice za pouk slovenščine v 5. razredu osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Nina Knez; recenzirali:
dr. Marja Bešter, dr. Martina Križaj Ortar; lektor: Mojca
Honzak. V letu 1999 izdala in založila Založba Jutro d.o.o.,
Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1000 Ljubljana.
Št. 612-20/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

322.

Sklep o potrditvi učnega sredstva
SPOZNAVANJE DOMAČE POKRAJINE

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

324.

Sklep o potrditvi učnega sredstva BESEDE V
ČRKAH IN PODOBAH, ABECEDNA KARTOTEKA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji dne 14. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva SPOZNAVANJE
DOMAČE POKRAJINE,

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva BESEDE V ČRKAH
IN PODOBAH, ABECEDNA KARTOTEKA,

ki ga je napisal
Drago Ivanšek
Učno sredstvo SPOZNAVANJE DOMAČE POKRAJINE
se potrdi kot učno sredstvo za pouk spoznavanja družbe v
4. in 5. razredu osnovne šole in zemljepisa v 8.razredu
osnovne šole za 5 šolskih let. Ilustracije: Bojan Sumrak;
recenzirali: dr. Karmen Kolenc Kolnik, Igor Lipovšek, Tomaž Oršič; lektor: Andreja Ponikvar. V letu 1999 izdala in
založila Založba Rokus d.o.o., Grad Fužine, Studenec 2a,
1001 Ljubljana.
Št. 612-19/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

ki sta ga napisale
Janka Laznik Novljan in Metka Šalehar
Učno sredstvo BESEDE V ČRKAH IN PODOBAH,
ABECEDNA KARTOTEKA se potrdi kot učno sredstvo za
pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole za 3
šolska leta. Ilustracije: Alenka Vuk, Peter Škerlj; recenzirali:
dr. Milena Ivanuša Grmek, Ana Porenta; lektor: Tine Logar.
V letu 1997 izdala in založila DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-23/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil

Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od maja do
decembra 1998 na podlagi 32. člena in 6. točke 49. člena
zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in na
podlagi meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošoslkih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94)
sprejel

POZITIVNO MNENJE OZIROMA
SOGLASJE IN PRIPOROČIL
uvedbo tehle študijskih programov
za izpopolnjevanje
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski program za izpopolnjevanje
Poučevanje matematike v srednji šoli
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za izpopolnjevanje
Poučevanje kemije v srednji šoli
Zgodnje poučevanje angleškega jezika
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Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle podiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev specializacije
Urbanistično načrtovanje
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za pridobitev magisterija
Geografija – področje izobraževanja
Fizika – področje izobraževanja
– študijski program za pridobitev specializacije
Fizika – področje izobraževanja
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Fakulteta za podiplomske humanistične študije
– študijska programa za pridobitev magisterija
Antropologija spolov
Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije
Predsednik
Sveta za visoko šolstvo RS
prof. dr. Dane Melavc l. r.

Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle podiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev specializacije
Urbanistično načrtovanje
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za pridobitev magisterija
Geografija – področje izobraževanja
Fizika – področje izobraževanja
– študijski program za pridobitev specializacije
Fizika – področje izobraževanja
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Fakulteta za podiplomske humanistične študije
– študijska programa za pridobitev magisterija
Antropologija spolov
Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije
Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od maja do
decembra 1998 na podlagi 32. člena in 6. točke 49. člena
zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in na
podlagi meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94)
sprejel
Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle študijskih programov za izpopolnjevanje
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski program za izpopolnjevanje
Poučevanje matematike v srednji šoli
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za izpopolnjevanje
Poučevanje kemije v srednji šoli
Zgodnje poučevanje angleškega jezika

326.

Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 7. člena zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja namestnik Generalnega državnega tožilca RS

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o notranji organizaciji in poslovanju državnih
tožilstev v Republiki Sloveniji
1. člen
V pravilniku o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/98
in 83/98) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
“O notranji organizaciji državnega tožilstva odloča vodja državnega tožilstva s pravilnikom o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest na državnem tožilstvu, in odredbami v skladu z zakonom in tem pravilnikom.”
2. člen
37. člen se spremeni tako, da glasi:
“Državnim tožilcem, ki opravljajo dežurno službo
(60. člen ZDT), pripadajo posebne pravice po veljavnih predpisih.”
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se beseda “navodila” nadomesti z besedo “pravilnika”.
4. člen
V 42. členu se beseda “navodilu” nadomesti z besedo
“pravilniku”.
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5. člen
V 124. členu se določba o vodenju Ktr vpisnika okrožnih državnih tožilstev spremeni tako, da glasi:
“Ktr – kazenske in splošne zadeve, ki niso vpisane v
druge vpisnike (poročila o dogodkih, ukrepi v zvezi s posebnimi operativnimi metodami in drugo).”
V istem členu se v določbi o vodenju Tu vpisnikov črta
besedilo “(npr. ukrepi v zvezi s posebnimi operativnimi metodami).”

Št.

5. člen
Igro prireditelj prireja s prodajo določenega števila
srečk. Srečke so izdane v seriji 2,000.000 (dva milijona)
srečk. Skupna vrednost dobitkov v seriji je 50 procentov od
vrednosti izdanih srečk.
Cena srečke je 100 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst
dobitkov:

Ljubljana, dne 12. januarja 1999.
Soglašam!
Minister za pravosodje
Tomaž Marušič l. r.
Vrhovni državni tožilec - svetnik
Namestnik generalnega
državnega tožilca
mag. Jože Friedl l. r.
SKUPAJ

327.

Pravila igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in prvega odstavka 45. člena statuta delniške družbe Športne loterije in igre na srečo d. d. je Nadzorni svet na
seji dne 20. 10. 1998 sprejel

PRAVILA
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja igre na srečo s
trenutno znanim dobitkom imenovana »HITRA SREČKA« (v
nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev
za financiranje razvoja športa v Sloveniji.
Sredstva, dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se
razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez in SZS v
skladu s statutom delniške družbe.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v
medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in izplačilo dobitkov, kupce oziroma imetnike srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter
druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem
pa so na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne
srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh
pravil.
Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemente, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
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Število
dobitkov

Vrednost
dobitka

Skupna
vrednost

5
20
100
200
2000
5000
20.000
100.000
500.000

1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
200 SIT
100 SIT

5,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
4,000.000 SIT
5,000.000 SIT
10,000.000 SIT
20,000.000 SIT
50,000.000 SIT

627.325

100,000.000 SIT

Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazdeljene v celi seriji.
6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– cena srečke 100 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev
v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je
prekrit s premazom na katerem je odtisnjen tekst »Premija
1,000.000 SIT«, »Tekmovalci« in »Zmagovalec je?«,
– tekoča številka srečke,
– številka serije,
– napis na srečki »Hitra srečka«,
– znak prireditelja,
– podpis direktorja,
tekst:
– Odstrani premaz na srečki. Srečka je dobitna, če je
odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki
zmagovalca. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan pod
to številko.
– Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 2000,
10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Dobitke v vrednosti 100.000 in
1,000.000 izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
12. ure.
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– število in vrednosti dobitkov.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju R Slovenije s
prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in preko
terminalov za prodajo srečk. Način prodaje s terminali prireditelj določi z dodatnimi pravili, ki so sestavni del teh pravil.
Srečke posamezne serije so v prodaji dvanajst mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije
objavi prireditelj na enak način, kot so objavljena pravila
igre.
Če srečke posamezne serije niso prodane v času, ki je
določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje
do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za
finance R Slovenije.
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8. člen
Če v roku določenem v 7. členu teh pravil niso prodane
vse srečke posamezne serije, prireditelj zaključi prodajo. V
tem primeru prodajalci vse neprodane srečke vrnejo prireditelju. Prireditelj neprodane srečke preda trezorski komisiji,
ki jih popiše in shrani v trezor.
Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od dneva popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen sodni
spor za dosego pravice iz udeležbe v igri. Po poteku roka za
hrambo se srečke komisijsko uničijo.

čanih dobitkih. O pregledu vodi zapisnik, v katerega vpiše
vse podatke o prodaji srečk in vrstah ter številu izplačanih
dobitkov. Na podlagi komisijskega zapisnika prireditelj objavi poročilo o prodaji, ki vsebuje naslednje podatke:
– številka serije,
– število prodanih srečk,
– vrednost izplačanih in neizplačanih dobitkov,
– druge podatke pomembne za igro.
Poročilo o prodaji prireditelj objavi na enak način kot
so objavljena pravila igre.

9. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko odstrani premaz
na srečki. Če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca, udeležencu pripada dobitek v
znesku, ki je vpisan pod to odkrito številko tekmovalca.
Če nobena od odkritih številk tekmovalcev ni enaka
odkriti številki zmagovalca, srečka nima dobitka.

15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani v roku za izplačilo
dobitkov, prireditelj uporabi za dobitke pri drugih igrah.

10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je premaz na
srečki odstranjen oziroma poškodovan ali, da na srečki niso
natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. V
tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v
vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
Prodajalec srečke iz prvega odstavka tega člena vrne
prireditelju, ta pa jih preda trezorski komisiji, ki jih popiše in
shrani v trezor.
11. člen
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 2000,
10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 SIT izplačuje prireditelj na
naslovu Športna loterija d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka
plačati davek na dobitek od iger na srečo je udeleženec
dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug identifikacijski dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega se plača
davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka
na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk
in celotnim svojim premoženjem.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu – prinesitelju srečke na kateri je številka tekmovalca enaka številki zmagovalca, da je številka srečke pod premazom zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da so na
srečki vidni in nepoškodovani vsi elementi navedeni v 6. členu teh pravil.
13. člen
Dobitki posamezne serije so izplačljivi petnajst mesecev od dneva začetka prodaje srečk, oziroma tri mesece po
zaključku prodaje. Rok za izplačilo dobitkov se podaljša za
toliko časa, za kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu
tretjega odstavka 7. člena teh pravil.
Datum zaključka prodaje in datum roka za izplačilo
dobitkov objavi prireditelj na enak način kot so bila objavljena pravila igre.
14. člen
Po končani prodaji posamezne serije tričlanska komisija za nadzor igre pregleda poročila o prodaji srečk in izpla-

16. člen
Prireditelj lahko ta pravila dopolnjuje ali spreminja, upoštevajo se samo za serije srečk, ki bodo dane v prodajo po
objavi. Vse te dopolnitve in spremembe prireditelj objavi na
enak način, kot so bila objavljena pravila igre.
17. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v
igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
18. člen
Za serije srečk, ki so še v prodaji se uporabljajo pravila
igre na srečo Hitra srečka z dne 18. 2. 1997 ter spremembe in dopolnitve teh pravil z dne 25. 11. 1997 in 23. 4.
1998.
19. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko so sprejeta in
potrjena. Uporabljajo pa se s prodajo srečk, za katere bodo
pravila pred začetkom prodaje javno objavljena.
Direktor ŠL
Janez Bukovnik l. r.

328.

Predsednik NS ŠL
Tone Jagodic l. r.

Pravila kviz loterije »Dobim podarim«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in prvega odstavka 45. člena statuta delniške družbe Športne loterije in igre na srečo d. d. je Nadzorni svet na
seji dne 20. 10. 1998 sprejel

PRAVILA
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
S temi pravili se ureja način prirejanja Kviz loterije,
imenovane Dobim podarim (v nadaljnjem besedilu: igra), ki
jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d.,
Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev
za financiranje razvoja športa v R Sloveniji.
Sredstva, dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se
razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez in SZS v
skladu s statutom delniške družbe.
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3. člen
Pravila so obvezujoča za prireditelja, prodajalce, ki so
pooblaščeni za prodajo srečk in udeležence, ki že z nakupom srečke (v nadaljnjem besedilu: kartica) priznavajo ta
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem
pa so na vpogled povsod, kjer so kartice naprodaj.
4. člen
Udeleženec pri igri je imetnik veljavne kartice pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji teh pravil.
Kartica je izkazna listina, ki daje kupcu pravico do
sodelovanja pri igri, vsebovati pa mora vse elemente, ki so
navedeni v 6. členu teh pravil.
5. člen
Udeleženec na kartici odkrije polje, v katerem so natisnjeni različni znaki. Če odkrije tri znake KVIZ in pravilno
odgovori na kviz vprašanje na kartici, lahko s kartico sodeluje pri dodatnih žrebanjih in igrah v studiu, ki jih prireja prireditelj (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje) in vrtenju KVIZ
kolesa (v nadaljnjem besedilu: kolo). Vse kartice s tremi
znaki KVIZ, ki niso bile izžrebane, pa sodelujejo še v finalnem žrebanju za glavni denarni dobitek (Jackpot).
Če so odkriti trije enaki denarni zneski udeležencu
pripada denarni dobitek. Če na kartici ni odkritih treh enakih
znakov ali zneskov, kartica ni dobitna.
6. člen
Vsaka kartica vsebuje naslednje elemente:
– ime igre,
– znak in motiv igre,
– ceno kartice,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– sporočilo o finalnem dobitku,
– številko serije in tekočo številko kartice,
– OCR številka in kodna oznaka kartice,
– navodila za igralce,
– navodila za izpolnitev kartice,
– polje, ki ga odkrijemo in na katerem so natisnjeni
posamezni denarni zneski, znaki KVIZ in kontrolna številka
kartice,
– kviz vprašanje,
– prostor, kamor udeleženec vpiše svoje podatke.
7. člen
Prireditelj prireja igro po serijah; v vsaki posamezni
seriji je 2,000.000 kartic.
Cena posamezne kartice je 250 SIT.
8. člen
Prireditelj prodaja kartice na območju Republike Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo le-teh.
Komplete kartic prodaja prireditelj na prodajnih mestih,
prek telefona, interneta in z naročilnicami.
9. člen
Kartice posamezne serije so naprodaj dvanajst mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije
prireditelj javno objavi pred začetkom prodaje posamezne
serije kartic.
Če kartice posamezne serije niso prodane v času, ki je
določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje
do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za
finance Republike Slovenije.
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10. člen
Če v roku, določenem v drugem odstavku 9. člena teh
pravil, niso prodane vse kartice določene serije, morajo
prodajalci vse neprodane kartice vrniti prireditelju. Prireditelj
neprodane srečke preda trezorski komisiji, ki jih popiše in
shrani v trezor.
Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od
dneva popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen
sodni spor. Po poteku roka za hrambo se srečke komisijsko uničijo.
11. člen
Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj
50% od vrednosti izdanih kartic, ki se razdeli na dobitke pri
tekmovanju, vrtenju kolesa, žrebanju finalnih dobitkov in
dobitke, ki se odkrijejo na kartici.
Prireditelj lahko za posamezna tekmovanja izžreba dodatno število udeležencev, ki sodelujejo pri tekmovanju. Za
dobitke prireditelj uporabi neizkoriščena sredstva sklada in
prispevke sponzorjev in donatorjev, ki dodatno povečujejo
sklad dobitkov iz prvega odstavka tega člena. Razliko sklada
dobitkov prireditelj usklajuje po roku prodaje posamezne
serije.
Vrste in vrednosti dobitkov, ki se odkrijejo na kartici so:
1 dobitek za
5 dobitkov po
100 dobitkov po
500 dobitkov po
1000 dobitkov po
5000 dobitkov po
100000 dobitkov po
300000 dobitkov po
406606 dobitkov v vrednosti

5,000.000 SIT
1,000.000 SIT
100.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
250 SIT
160,000.000 SIT

Skupna vrednost dobitkov za tekmovanja, kolo in finalna žrebanja je najmanj 90,000.000 SIT.
12. člen
Dobitek na kartici odkrije udeleženec, ko odstrani premaz na kartici. Če so na kartici odkriti trije enaki denarni
zneski, prejme udeleženec dobitek v enkratni vrednosti treh
odkritih zneskov (upošteva se znesek enega od treh odkritih
zneskov).
Pri žrebanju kartic za sodelovanje pri vrtenju kolesa in
tekmovanju lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki so na kartici
odkrili tri znake KVIZ in pravilno odgovorili na kviz vprašanje.
Na kviz vprašanje udeleženec odgovori z označitvijo odgovora, vpiše svoje podatke in kartico pošlje na naslov: Športna loterija d. d., Cigaletova 15, p. p. 600, 1000 Ljubljana. V
vsaki seriji je 250.000 kartic, ki so označene s tremi znaki
KVIZ.
Če na kartici ni odkritih treh enakih zneskov ali znakov,
kartica ni dobitna.
Posamezni finalni dobitek v vrednosti 100.000 SIT je
doživljenjska renta, ki jo dobitniku vsak mesec izplačuje
Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem. Finalni dobitek se izžreba, ko je v bobnu
največ 125.000 kartic s tremi znaki KVIZ. Žrebanje finalnega dobitka prireditelj objavi v oddaji najmanj 14 dni pred
žrebanjem.
Denarni dobitki pri tekmovanju:
Pri tekmovanju so denarni dobitki v vrednosti do
5,000.000 SIT. Pri vsakem posameznem tekmovanju lahko
sodeluje eden ali več udeležencev. Udeleženec sodeluje v
tekmovanju z odgovarjanjem na vprašanja, odkrivanju zna-
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kov ali igrah, kjer rezultat ni odvisen od znanja ali spretnosti
udeleženca.
Za vsako vrsto tekmovanja je določena začetna stopnja
v vrednosti, ki jo določi prireditelj. Število stopenj za vsako
vrsto tekmovanja je odvisno od vrste igre, udeleženec pa
lahko sam izbere stopnjo, do katere bo sodeloval v tekmovanju.
Denarni dobitki pri vrtenju kolesa:
Izžrebani udeleženci v oddaji sodelujejo pri vrtenju kolesa, na katerem so polja z vpisanimi zneski. Na kolesu je
16 polj z zneskom 100.000 SIT, 16 polj z zneskom
200.000 SIT, 16 polj z zneskom 300.000 SIT, 16 polj z
zneskom 400.000 SIT, 14 polj z zneskom 500.000 SIT in
14 polj z zneskom 600.000 SIT, ter 4 polja z zneskom
1,000.000 SIT in 4 polja z znakom KVIZ.
Vrednost dobitka določa žogica v kolesu, ki se ob
zaustavitvi kolesa ustavi na enem od polj z vpisanim zneskom.
Če v posamezni seriji ni bil izkoriščen sklad iz četrtega
odstavka 11. člena teh pravil, prireditelj razliko sklada prenese v naslednjo serijo.
13. člen
Žrebanje kartic, vrtenje kolesa in tekmovanje je javno,
praviloma vsak ponedeljek v televizijskem studiu. Celoten
potek iger vodi voditelj oddaje.
14. člen
Udeleženci, ki sodelujejo pri vrtenju kolesa in posameznih tekmovanjih, so izžrebani iz bobna, v katerem so
kartice, ki jih je prejel prireditelja pred žrebanjem. Žrebanje
poteka tako, da oseba, ki je določena za žrebanje, iz bobna
izvleče vsako posamezno kartico.
Pri posameznem tedenskem žrebanju so upoštevane
le kartice s tremi odkritimi znaki KVIZ in pravilnim odgovorom na kviz vprašanje ter vpisanimi podatki o udeležencu, ki
so na naslov prireditelja prispele do žrebanja. Če je izžrebana kartica, na kateri ni treh znakov KVIZ, pravilnega odgovora na kviz vprašanje ali podatkov o udeležencu oziroma so
podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna in žrebanje
se ponovi. O neveljavnosti kartice odloča komisija, ki nadzira žrebanje.
Če se izžrebani udeleženec oziroma pooblaščena oseba ne udeleži vrtenja kolesa, oziroma ne sodeluje na tekmovanju za katero je bil izžreban, ne more sodelovati v enem od
naslednjih vrtenj kolesa oziroma tekmovanj.
Kartice, ki niso bile izžrebane, prireditelj do žrebanja
posameznega finalnega dobitka shrani v trezor.
15. člen
Za posamezno finalno žrebanje so v bobnu vse kartice,
ki niso bile izžrebane v tedenskih žrebanjih pred finalnim.
Žrebanje poteka tako, da oseba, ki je določena za žrebanje,
iz bobna izvleče vsako posamezno kartico.
Pri žrebanju so upoštevane le kartice s tremi odkritimi
znaki KVIZ in vpisanimi podatki o udeležencu. Če je izžrebana kartica, na kateri ni treh znakov KVIZ ali podatkov o
udeležencu oziroma so podatki nepopolni ali nečitljivi, kartica ni veljavna, žrebanje pa se ponovi.
16. člen
Za vsako vrtenje kolesa se na predhodni oddaji med
prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki KVIZ, s pravilnim
odgovorom na kviz vprašanje iz bobna izžreba najmanj tri
udeležence, ki sodelujejo pri vrtenju kolesa.
Izžrebani udeleženec mora zavrteti kolo in počakati, da
se žogica v kolesu ustavi na polju, ki je označeno z vrednost-
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jo dobitka ali besedo KVIZ. Udeležencu pripada dobitek v
vrednosti, ki je vpisana na polju, kjer se je ustavila žogica.
Če se žogica pri posameznem udeležencu ustavi na polju z
besedo KVIZ, ima udeleženec pravico do ponovnega vrtenja
kolesa in v tem primeru udeležencu pripada dvojna vrednost
dobitka, kjer se ustavi žogica.
Vsakega izžrebanega udeleženca za vrtenje kolesa o
tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri vrtenju kolesa
prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca, oziroma pooblaščeno osebo.
17. člen
Za najmanj tri igre, ki so v vsaki oddaji, se na predhodni
oddaji med prispelimi karticami z odkritimi tremi znaki KVIZ
in pravilnim odgovorom na kviz vprašanje iz bobna izžreba
najmanj po enega udeleženca za vsako posamezno igro:
1. igra:
Igralec v igri mora osem žogic spraviti v osem polj.
Igralec spušča postopoma po eno žogico. Če žogica pade v
spodnje prazno polje, igralcu pripada 50.000 SIT; če žogica pade v zasedeno spodnje polje igralcu za to žogico ne
pripada nič in ostane na osvojenem denarnem znesku. V
primeru da žogica ne pade v nobeno spodnje polje, pač pa
ostane v zgornjem delu, igralcu za to žogico pripada
100.000 SIT. Pri igranju z zadnjo žogico ima igralec možnost, da osvojeni znesek podvoji če žogica pade v prazno
spodnje polje ali ostane v zgornjem delu; če pade žogica v
zasedeno spodnje polje ali pa ostane v zgornjem delu, kjer
se že nahaja vsaj ena žogica, pa se osvojeni znesek prepolovi. Če se ne odloči za igranje z zadnjo, osmo žogico,
igralcu pripada do takrat osvojeni znesek. V vsakem primeru, ne glede na razplet igre, pripada igralcu dobitek v vrednosti 50.000 SIT.
2. igra:
V zaboju so tri žogice in sicer rumena, modra in rdeča.
Zaboj je zaprt tako, da igralec ne vidi položaj žogic. Igralec
nato določi barvo žogice, ki je ne bo izvlekel iz zaboja.
Žogice v zaboju se v času igre vrtijo tako, da je pozicija žogic
vedno drugačna. Igralec ima v igri pet poskusov, da ne
izvleče določene žogice. Pri prvih treh poskusih so v zaboju
po tri žogice različnih barv in igralcu pripada za vsako izvlečenje nedoločene žogice 50.000 SIT. V četrtem poskusu
so v zaboju po štiri žogice in sicer sta dve žogici barve, ki jih
je igralec določil, da jih ne bo izvlekel in dve žogici ostalih
barv. Igralcu pripada za izvlečeno nedoločeno žogico
100.000 SIT. Pred zadnjim petim poskusom igralec lahko
konča z igro in dobi osvojeni znesek ali nadaljuje z izvlečenjem. V tem primeru je v zaboju pet žogic in sicer so tri
žogice barve, ki jo je igralec določil, da je ne bo izvlekel in
dve žogici ostalih barv. Igralec lahko osvojeni znesek podvoji če izvleče nedoločeno barvo žogice, oziroma osvojeni
znesek prepolovi če bo izvlekel določeno barvo žogice. V
vsakem primeru, ne glede na razplet igre, pripada igralcu
dobitek 50.000 SIT.
3. igra:
Na napravi za igro je devet parov zatičev, skupaj 18, ki
so označeni s številkami od 1 do 18. Na zatičih je 9 žog, od
tega na zatičih 1 in 2 rdeča žoga, 3 in 4 modra žoga in na
ostalih zatičih 7 rumenih žog. Igralec iz bobna, v katerem so
žogice s številkami od 1 do 18, izžreba številko. Žrebanje
številke izvede ročno tako, da iz bobna izvleče vsako žogico
posebej in jo pokaže komisiji. Za vsako izžrebano številko se
odstrani zatič s to številko in pri tem ena ali več žog pade v
podstavek. Za vsako rumeno žogo, ki pade v podstavek,
igralcu pripada 100.000 SIT. Če na podstavek pade rdeča
žoga, se osvojeni končni znesek prepolovi, če pa v podstavek pade modra žoga se osvojeni končni znesek podvoji.
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Če na podstavek pade rdeča in modra žoga se upošteva
samo znesek rumenih žog na podstavku. Igralec ima v igri
sedem poskusov, po vsakem poskusu pa lahko z igro konča
in pripada mu osvojeni znesek. V vsakem primeru, ne glede
na razplet igre, pripada igralcu dobitek 50.000 SIT.
4. igra:
Na plošči je zarisano polje z devetimi enakimi polji,
peto polje v sredini je premično v obliki kroga in na eni strani
označeno z znakom X na drugi pa z znakom O. Igro igrata
vedno po dva udeleženca, ki sta izžrebana na predhodni
oddaji. V času dveh minut morata udeleženca vsa prazna
polja označiti z znaki X in O. Če ne končata v določenem
času se zmagovalca določi z vrtenjem kroga v petem polju.
Zmagovalec je udeleženec, ki ima znak, ki je bil izžreban.
Udeleženca pred začetkom izžrebata znak s katerim tekmujeta. Igro vedno prične udeleženec, ki ima znak X. Udeleženca izmenično v polja vpisujeta svoje znake. Udeleženec,
ki ima prvi tri svoje znake v eni vrsti (vodoravno ali navpično),
je zmagovalec.
V primeru, da nobeden od tekmovalcev nima tri znake v
eni vrsti, udeleženec, ki je tekmoval z znakom O zavrti krog v
petem polju in s tem določi zmagovalca. Zmagovalec je
udeleženec, ki ima z znakom v petem polju izpolnjeno eno
vrsto. V tem primeru se upošteva tudi diagonalna vrsta. Če
tudi v tem primeru ni treh znakov v vrsti, je zmagovalec
udeleženec, ki je tekmoval z znakom, ki je bil po vrtenju
odkrit v petem polju. Udeležencu za tri znake v posamezni
navpični vrsti, gledano od leve proti desni pripada dobitek v
vrednosti: 200.000 SIT, 100.000 SIT, 150.000 SIT in prav
tako za vodoravne vrste gledano od spodaj navzgor. Za
vsako posamezno diagonalno vrsto pa udeležencu pripada
50.000 SIT. Poraženec prejme 20.000 tolarjev.
5. igra
Udeleženec stopi v stekleno komoro v katero se vložijo
različni bankovci v skupni vrednosti 500.000 SIT. V komoro
se vloži 20 bankovcev po 10.000 SIT, 40 bankovcev po
5000 SIT in 100 bankovcev po 1000 SIT. Ko udeleženec
stopi v komoro voditelj oddaje v komoro vloži vse bankovce
in vključi ventilator. Udeleženec mora v 30 sekundah v vrečo, ki jo ima v roki, nabrati bankovce, ki so v komori. V tem
času deluje ventilator, ki meša zrak v komori in s tem tudi
bankovce. V nobenem primeru udeleženec ne sme iz roke
spustiti vreče, ali jo držati z drugim delom telesa. Ko se
ventilator ustavi, igralec izstopi iz komore in izroči vrečo z
bankovci voditelju oddaje, da jih prešteje. Bankovci, ki so
kakorkoli ali kjerkoli na udeležencu, se ne upoštevajo in se
vrnejo v komoro.
6. igra
Udeleženec stopi v stekleno komoro v katero se vložijo
različni bankovci v skupni vrednosti 500.000 SIT. V komoro
se vloži 30 bankovcev po 10.000 SIT, 20 bankovcev po
5000 SIT in 100 bankovcev po 1000 SIT. Ko udeleženec
stopi v komoro voditelj oddaje v komoro vloži vse bankovce
in vključi ventilator. Udeleženec mora v eni minuti skozi
posebno odprtino na komori spraviti bankovce iz komore. V
tem času deluje ventilator, ki meša zrak v komori in s tem
tudi bankovce. Ko se ventilator ustavi, igralec izstopi iz komore in vsi bankovci, ki jih je spravil skozi odprtino iz komore se priznajo za dobitek. Bankovci, ki so kakorkoli ali kjerkoli na udeležencu, se ne upoštevajo in se vrnejo v komoro.
7. igra
Za igro potrebujemo dve vrsti enakih predmetov, ki so
oštevilčeni s številkami od 1 do 21. Številke na predmetih
so prekrite in jih odkrivata udeleženca v igri. V igri sodelujeta
dva udeleženca in vsak ima pravico do desetih predmetov s
katerimi igra. Enaindvajseti predmet s številko pa odkrije
voditelj, da je vidna začetna številka. Udeleženca začneta z
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igro istočasno tako, da napovedujeta ali bosta odkrila številko, ki bo večja ali manjša od številke, ki je že odkrita. Z igro
vedno nadaljuje udeleženec, ki pravilno napove odkrito številko. Po vsaki nepravilni napovedi z odkrivanjem začne drugi udeleženec. Igra je končana, ko eden od obeh udeležencev odkrije in napove vseh deset predmetov s številkami.
Po končani igri se seštejejo pravilno ugotovljene in
odkrite številke od vsakega igralca. Za vsako pravilno številko igralec prejme 20.000 tolarjev. Če igralec ne odkrije
nobene pravilne številke prejme 20.000 tolarjev.
Vsakega izžrebanega udeleženca, ki sodeluje pri tekmovanju, o tem obvesti prireditelj. Za udeleženca pri tekmovanju prireditelj upošteva izžrebanega udeleženca oziroma
pooblaščeno osebo.
Prireditelj lahko za tekmovanje posamezne igre zamenja. Ena igra se izvaja v najmanj treh zaporednih tekmovanjih. Zamenjavo igre prireditelj objavi v oddaji najmanj sedem dni pred predvideno zamenjavo. O predvideni zamenjavi igre prireditelj obvesti pooblaščeni urad Ministrstva za
finance najmanj štirinajst dni pred predvideno zamenjavo.
18. člen
Prireditelj lahko med prispelimi karticami iz bobna izžreba dodatne udeležence, ki bodo v studiu ali doma sodelovali v tekmovanju. Za dobitke prireditelj uporabi sredstva
neizkoriščenega sklada dobitkov ali prispevke sponzorjev in
donatorjev.
V primeru, da dobitek iz prvega odstavka tega člena ni
bil podeljen na posameznem tekmovanju, se prenese v naslednje tekmovanje.
19. člen
Potek vrtenja kolesa, tekmovanja in žrebanja kartic nadzoruje in vodi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana. Člane komisije za spremljanje in nadzorovanje
igre določi uprava prireditelja. Seznam članov komisije potrdi pooblaščeni urad Ministrstva za finance.
O poteku tekmovanja, vrtenja kolesa in žrebanja kartic
komisija piše zapisnik, v katerega vpiše:
– dan, kraj in čas poteka igre oziroma žrebanja kartic,
– podatke o dobitnikih in dobitkih,
– podatke izžrebanih udeležencev za naslednje igre,
– vse druge pomembne podatke o poteku igre.
Zapisnik podpišejo člani komisije.
20. člen
Dobitke do vključno 10.000 SIT, ki so bili odkriti na
kartici, izplačujejo prodajalci. Vse druge dobitke izplačuje
prireditelj na svojem sedežu v Ljubljani, Cigaletova 15, in
sicer vsak delavnik od 8. do 12. ure.
Finalni dobitek v vrednosti 100.000 SIT je doživljenjska renta, ki jo dobitniku vsak mesec izplačuje Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem. Če dobitnik umre v prvih desetih letih po začetku
izplačevanja rente, bo zavarovalnica nadaljevala izplačevanje mesečne rente rentnemu upravičencu, vendar ne dlje
kot deset let, šteto od datuma začetka izplačevanja rente. V
vrednosti finalnega dobitka so obračunane vse dajatve. Začetek izplačila dobitka se upošteva mesec v katerem je bil
izžreban dobitek.
21. člen
Za potek igre skladno s temi pravili jamči prireditelj.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih
kartic in s celotnim svojim premoženjem ter z zagotovljenim
skladom za dobitke.
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22. člen
Prireditelj jamči za izplačilo oziroma izdajo dobitka, ki je
označen na kartici, pridobljen v tekmovanju, vrtenju kolesa
in finalnem žrebanju. Vsaka kontrolna številka dobitne kartice, ki je natisnjena pod premazom in jo izplača prireditelj,
mora biti zavedena v spisku dobitnih kartic ali komisijskem
zapisniku. Ob izplačilu oziroma izdaji dobitka, morajo biti na
kartici vidni in nepoškodovani vsi elementi, ki so navedeni v
6. členu teh pravil.
Pri dobitkih, za katere je predpisano plačilo davka od
iger na srečo, prireditelj pri izplačilu oziroma izdaji dobitka le
tega odtegne po veljavni stopnji.
23. člen
Udeleženec ob nakupu ni dolžan prevzeti kartice, če je
premaz na njej odstranjen oziroma poškodovan, ali če na
kartici niso natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu
teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila
denarja v vrednosti kartice ali do zamenjave kartice.
Prodajalec kartice iz prvega odstavka tega člena vrne
prireditelju, ta pa jih preda trezorski komisiji, ki jih popiše in
shrani v trezor.

329.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za januar 1999
Cene življenjskih potrebščin so se januarja 1999 v
primerjavi z decembrom 1998 povišale za 1,0% cene na
drobno pa za 0,4%.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.

24. člen
Dobitki posamezne serije so izplačljivi petnajst mesecev od dneva začetka prodaje kartic oziroma tri meseca po
zaključku prodaje posamezne serije. Rok za izplačilo dobitkov se podaljša za toliko, kolikor je podaljšan rok za prodajo
v smislu tretjega odstavka 9. člena teh pravil.
Preostanek neizkoriščenega sklada za dobitke in znesek neizplačanih kartic z dobitki, ki niso bili prevzeti v roku
za prevzem dobitkov, se prenesejo v sklad za dobitke naslednje serije ali druge igre, ki jih prireja prireditelj.
25. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v
igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
26. člen
Posamezno žrebanje prireditelj lahko preloži le v soglasju s pooblaščenim uradom Ministrstva za finance RS. V
tem primeru mora prireditelj preložitev objaviti v javnem glasilu. Hkrati objavi tudi nov čas in datum žrebanja.
27. člen
Kartice tretje serije so v prodaji do 28. 2. 1999.
28. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko so potrjena s
strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance. Pravila
se uporabljajo z začetkom prodaje 4. serije kartic, razen
določb drugega odstavka 12. člena, ki se uporabljajo od
5. 4. 1999 dalje.
Do uveljavitve teh pravil se igra prireja po pravilih, ki jih
je nadzorni svet sprejel dne 14. 10. 1997, spremembe in
dopolnitve pa dne 23. 4. 1998.
Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.

Predsednik
nadzornega sveta
Tone Jagodic l. r.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za januar
1999

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

330.

Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 159. in 160. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94
in 7/96) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

INDEKSA
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji
1. Povprečni mesečni indeks gibanja cen življenjskih
potrebščin v letu 1998 je bil 100,5.
2. Indeks rasti cen življenjskih potrebščin januarja 1999
v primerjavi s povprečjem 1998 je znašal 103,0.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Tomaž Banovec l. r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 603

OBČINE

LJUBLJANA
331.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sredstvih za delo svetniških klubov

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 17/97 in 13/98) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 21. 1.
1999 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sredstvih za delo svetniških klubov
1. člen
V pravilniku o sredstvih za delo svetniških klubov (Uradni list RS, št. 51/97) se naziv pravilnika dopolni tako, da se
na koncu doda besedilo “in samostojnih svetnikov”.
2. člen
V 1. členu se za besedama “svetniških klubov” doda
besedilo “in samostojnih svetnikov (v nadaljevanju: svetniški
klubi)”.
3. člen
V 2. členu se besedilo za oklepajem in vejico nadomesti z besedilom: “MOL pa svetniškim klubom in najmanj trem
samostojnim svetnikom za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna sredstva in
druge materialne pogoje za delo.”

7. člen
8. člen se spremeni, tako da glasi:
“Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z
določili tega pravilnika izdaja na predlog vodij svetniških
klubov in samostojnih svetnikov župan MOL. Župan lahko
pooblasti določene osebe za izdajanje odredb za uporabo
finančnih sredstev.”
8. člen
Črta se 9. člen.
9. člen
V 11. členu se besedi “proračunski prihodki” nadomestita z besedama “predvidena sredstva”.
10. člen
V 13. členu se črta besedilo: “ter osnovna sredstva,
katerih nakup klubi financirajo s sredstvi, ki jih prejemajo iz
proračuna MOL”.
11. člen
Črta se 14. člen.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-1/99-2
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

4. člen
V 6. členu se doda nov drugi stavek, ki glasi:
“Višino sredstev za posamezen svetniški klub in samostojnega svetnika ugotovi Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.”
5. člen
7. člen se spremeni, tako da glasi:
“MOL svetniškim klubom in najmanj trem svetnikom
zagotavlja:
– pisarniški material,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo telefonskih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo dnevnega tiska.”
6. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
“MOL vsakemu svetniškemu klubu in najmanj trem samostojnim svetnikom zagotovi enega administrativnega delavca ter na vsakih osem svetnikov enega delavca za strokovno delo po izbiri svetniškega kluba, kar v okviru svojih
pooblastil odloči župan MOL oziroma njegov pooblaščenec.
Svetniškim klubom z manj kot osmimi svetniki in samostojnim svetnikom se zagotovi plačilo za strokovno delo v
višini 1/8 plače višjega svetovalca na posameznega svetnika.
Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom pripadajo tudi finančna sredstva za dodatno strokovno pomoč, izobraževanje, komuniciranje z volilci in reprezentančne
stroške.”

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLOKE
332.

Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine
Bloke

POROČILO
o izidu rednih volitev za župana Občine
Bloke
Občinska volilna komisija občine Bloke je na seji dne
26. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izidov za župana Občine Bloke na
rednih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:
I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico
glasovati 1225 volivcev.
Glasovalo je skupaj 935 volivcev ali 76,33%, od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II
Za volitve župana Občine Bloke je bilo oddanih 935
glasovnic.
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Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 16 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 919.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Stanka Rebec
161 glasov
17,52%
Ivana Tatjana Lavrič
43 glasov
4,68%
Miroslav Doles
112 glasov
12,19%
Jože Doles
603 glasov
65,61%
III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi
107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za
župana Občine Bloke izvoljen Jože Doles, roj. 8. 8. 1956,
stanujoč Ravne na Blokah 18, Nova vas.
Št. 55/99
Bloke, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Bloke
Robert Marolt l. r.

333.

Poročilo o izidu rednih volitev članov
Občinskega sveta občine Bloke

POROČILO
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne
26. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta občine Bloke na rednih volitvah dne 22. novembra
1998 ugotovila:
I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico
glasovati 1225 volivcev.
Glasovalo je skupaj 935 volivcev ali 76,33%, od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bloke je
bilo oddanih 935 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 31 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 904.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Grže
2. Iztok Škrlj
3. Stanko Pavlič
4. Ljudmila Škrabec
5. Franc Modic
6. Dušan Premrov
7. Mirko Zbačnik
8. Jože Zgonc
9. Jožef Rot

180 glasov
386 glasov
53 glasov
97 glasov
97 glasov
69 glasov
72 glasov
81 glasov
215 glasov

19,91%
42,70%
5,86%
10,73%
10,73%
7,52%
7,96%
8,96%
23,78%

10. Slavko Strman
11. Franc Škrabec
12. Jože Milavec
13. Bojan Kraševec
14. Janez Zupančič
15. Franc Širaj
16. Ivan Lah
17. Stanka Rebec
18. Jože Avsec
19. Janez Kraševec
20. Anton Križ
21. Anton Oražem
22. Janez Širaj
23. Franc Marolt
24. Jože Zakrajšek
25. Zmago Primožič
26. Milan Modic
27. Marija Žgajnar
28. Franc Knavs
29. Ivana Tatjana Lavrič
30. Marjan Ivančič
31. Anton Mazij
32. Ciril Majdič
33. Rajko Lipovec
34. Metod Kraševec
35. Anton Zakrajšek
36. Branko Kraševec
37. Alojzij Kranjc
38. Klavdij Favento
39. Emil Zabukovec
40. Andrej V. Intihar
41. Alojzij Mazij
42. Stanislav Korenjak
43. Fanc Palčič

106 glasov
302 glasov
42 glasov
132 glasov
47 glasov
115 glasov
182 glasov
210 glasov
140 glasov
160 glasov
45 glasov
173 glasov
173 glasov
106 glasov
126 glasov
68 glasov
118 glasov
203 glasov
105 glasov
115 glasov
139 glasov
228 glasov
31 glasov
88 glasov
129 glasov
118 glasov
156 glasov
35 glasov
58 glasov
211 glasov
85 glasov
287 glasov
153 glasov
66 glasov

11,73%
33,41%
4,65%
14,60%
5,20%
12,72%
20,13%
23,23%
15,49%
17,70%
4,98%
19,14%
19,14%
11,73%
13,94%
7,52%
13,05%
22,46%
11,62%
12,72%
15,38%
25,22%
3,43%
9,73%
14,27%
13,05%
17,26%
3,87%
6,42%
23,34%
9,40%
31,75%
16,92%
7,30%

III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi
drugega dostavka 11. člena zakona o lokalnih volitvah, ki
določa, da so za člane občinskega sveta izvoljeni kandidati,
ki so dobili največ oddanih glasov izvoljeni naslednji kandidati:
1. Iztok Škrlj
2. Franc Škrabec
3. Alojzij Mazij

roj. 14. 6. 1964, Sleme 6,
roj. 29. 1. 1931, Nova vas 8,
roj. 10. 9. 1950,
Velike Bloke 60a,
4. Anton Mazij
roj. 16. 1. 1951,
Velike Bloke 7,
5. Jožef Rot
roj. 5. 10. 1938,
Nova vas 55,
6. Emil Zabukovec roj. 16. 5. 1964, Nova vas 11,
7. Stanka Rebec
roj. 11. 11. 1964, Ulaka 15,

Nova vas
Nova vas
Nova vas
Nova vas
Nova vas
Nova vas
Nova vas

Št. 55/99
Bloke, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Bloke
Robert Marolt l. r.
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CERKNO
334.

Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94 in 57/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je na seji dne 21. 5. 1998
sprejel
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2
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.
Št. 42205-2/99
Dol pri Ljubljani, dne 26. januarja 1999.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

SKLEP
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj
dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:
v k.o. Cerkno, parcela št. 1324/13, javno dobro nerodovitno v izmeri 12 m2,
v k.o. Cerkno, parcela št. 1324/14, javno dobro nerodovitno v izmeri 28 m2,
v k.o. Otalež, parcela št. 1992/4, javno dobro nerodovitno v izmeri 144 m2,
v k.o. Otalež, parcela št. 1992/5, javno dobro nerodovitno v izmeri 110 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane
z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 46600-04/97
Cerkno, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

336.

Na podlagi 156. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89, Uradni list RS, št. 48/90,
8/91, 7/93 in 18/96) in 22. in 49. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 10. in
16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
2. seji dne 26. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero davka
od premoženja stavb za leto 1999 na območju
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja stavb
na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999 se določi v
višini 429 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
1999.
Št. 42205-1/99
Dol pri Ljubljani, dne 26. januarja 1999.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

DOL PRI LJUBLJANI
335.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
davka od premoženja stavb za leto 1999 na
območju Občine Dol pri Ljubljani

Sklep o povečanju davka od premoženja

Na podlagi tretjega odstavka 22. in 37. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter
10. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list
RS, št. 43/95 in 27/96) je Občinski svet občine Dol pri
Ljubljani na 2. seji dne 26. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o povečanju davka od premoženja
1
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena zakona o davkih občanov se za območje Občine Dol pri Ljubljani
za leto 1999 poveča za 100%.

GROSUPLJE
337.

Sprememba odloka o določitvi pomožnih
objektov

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95), 6. člena navodila o merilih
zato, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor,
za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj
se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št.
27/85) in 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na
2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel
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o določitvi pomožnih objektov

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o
določitvi pomožnih objektov (Uradni list RS, št. 64/96, 6/97
in 17/97).
2. člen
V 2. členu se tretja alinea (vrtne in dvorišče ograje,
oporni zidovi, žive meje...) zamenja tako, da nova tretja
alinea glasi:
– vrtne in dvoriščne ograje k stanovanjskim in gospodarskim objektom, oporni zidovi, do višine 1 m, od roba
utrjenega vozišča odmaknjene in visoke toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (RS mesto
Ljubljana, 1991, nova izdaja), prilagojeni tipologiji naselja.
3. člen
2. členu se dodajo nove alinee:
– zaščitne in varovalne ograje k izključno poslovnim,
obrtnim, industrijskim in komunalnim objektom do višine
2,50 m, od roba utrjenega vozišča odmaknjene in visoke
toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi
normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (RS mesto Ljubljana, 1991, nova izdaja), prilagojene
tipologiji prostorske enote;
– konstrukcije, ki služijo razporejanju vzpenjajočih rastlin, ne glede na konstrukcijski material, od roba utrjenega
vozišča odmaknjene in visoke toliko, da je zagotovljena preglednost skladno s tehničnimi normativi za projektiranje in
opremo mestnih prometnih površin (RS mesto Ljubljana,
1991, nova izdaja), maksimalne višine 4 m;
– žive meje ob cesti do višine 1 m, od roba utrjenega
cestišča odmaknjene vsaj 1 m med parcelami do višine 2 m,
redno vzdrževane;
– zimski vrtovi, brez omejitve površine, nov steklen fasadni pas od obstoječega fasadnega pasu ne sme biti odmaknjen za več kot 3 m, prepovedana je uporaba refleksnega stekla;
– obore do višine 2 m na območju gozdnih zemljišč in
drugih območij kmetijskih zemljišč;
– oprema parkov, otroških igrišč, rekreacijskih in podobnih površin;
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir hendikepiranih oseb;
– obnove in prezidave dimnikov na obstoječih objektih;
– cisterne za kurilno olje, dvoplaščne vkopane, ali v
betonskem vodotesnem kesonu, ali nadzemne v zaščiteni
pokriti konstrukciji, do 10 m2;
– tipski, montažni kioski – tipologijo Občinski svet občine Grosuplje – do velikosti 10 m2, dovoljen je le elektro
priključek, poseg odobri župan s sklepom.
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338.

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 18. člena statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine
Grosuplje na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Grosuplje
1
Strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta ter strankam, katerih kandidat je bil izvoljen za župana, pripadajo za mesec januar 1999 sredstva iz
proračuna Občine Grosuplje v višini 44,03 tolarjev za vsak
dobljeni glas na volitvah za občinski svet:
Stranka

Število glasov

Znesek SIT

LDS
SDS
SKD
SLS
SOPS
ZLSD

1.436
2.228
848
531
335
651

63.227,10
98.098,80
37.337,40
23.379,90
14.750,10
28.663,50

Stranka

Število glasov

Znesek SIT

skupaj
LDS
ZLSD

3.308
2.316
992

101.973,50
43.677,80

oziroma za župana:

2
Sredstva se stranki dodeljujejo mesečno na njen žiro
račun.
3
Znesek iz 1. točke tega sklepa se mesečno usklajuje z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen po zadnjih znanih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-4/95
Grosuplje, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

4. člen
Alinee iz 2. člena se oštevilčijo.
5. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 351-21/96
Grosuplje, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Grosuplje

339.

Sklep o določitvi cen programov v vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 2. seji dne
27. 1. 1999 sprejel
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Št.

SKLEP
o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem
zavodu Kekec Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec
Grosuplje znašajo od 1. 2. 1999 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja 46.861 tolarjev,
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja 37.038 tolarjev,
– program priprave otrok na vstop v osnovno šolo v
obsegu do 600 ur letno 16.990 tolarjev.
Stroški prehrane so opredeljeni z zneskom plačila staršev v prvem plačilnem razredu od cene dnevnega programa
za otroke drugega starostnega obdobja.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca zniža za stroške prehrane, določene v prejšnjem odstavku, preračunane na dan.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-1/99
Grosuplje, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

340.

Spremembe in dopolnitve pravilnika za
vrednotenje športnih programov v Občini
Grosuplje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 26/95) je občinski svet na 2. seji dne 27. 1. 1999
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
za vrednotenje športnih programov v Občini
Grosuplje
1. člen
V pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 46/98) se spremeni in dopolni priloga iz 7. člena pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Grosuplje, ki je sestavni del teh sprememb in dopolnitev pravilnika.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 621-1/97
Grosuplje, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
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ILIRSKA BISTRICA
341.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradne objave Primorske novice, št 30/87 in
36/90) in družbenega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradne objave Primorske novice, št. 30/87)

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 – odločba US RS, 18/93,
47/93 in 71/93) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorske novice, št. 18/95), je Občinski
svet občine Ilirska Bistrica na 1. nadaljevanju 43. seje dne
20. 10. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000
(Uradne objave Primorske novice, št 30/87
in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradne objave Primorske novice, št. 30/87)
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske
novice, št. 30/87 in št. 36/90) in družbenega plana Občine
Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87) v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
(spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana)
Besedilo v dolgoročnem planu Občine Ilirska Bistrica
in besedilo v družbenem planu Občine Ilirska Bistrica se
spremeni tako, da se glasi:
PROSTORSKE SESTAVINE DOLGOROČNEGA IN
DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica leži v jugozahodnem delu Slovenije med Snežnikom z Javorniki, Vremščico in Učko na jugu.
Ta del Slovenije se najbolj približa globoko v kontinent zajedenemu Kvarnerskemu zalivu.
Pokrajina občine je tipično prehodno ozemlje med notranjo kontinentalno Slovenijo in mediteranskim pasom, kar
nazorno odseva v njenih naravnih in gospodarskih potezah.
V gospodarskem pogledu je pomembna prednost tudi relativna bližina morja, kar bi bilo smiselno še bolj izkoristiti kod
doslej. Občina Ilirska Bistrica meji na občine Divača, Hrpelje-Kozina, Loška dolina in Pivka ter na Republiko Hrvaško.
Po demografskih študijah spada Občina Ilirska Bistrica v
območje, kjer postopno nazaduje število prebivalstva, kar je
vzrok predvsem v pomanjkanju delovnih mest za celotni
prirastek v občini.
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1. CILJI IN USMERITVE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim urejanjem prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba
prostora,
– varovanje naravnih virov ter naravnih in ustvarjenih
vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja,
– varovanje značilnosti in kvalitet kraškega prostora, s
posebnim poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne
dediščine,
– prilagajanje uporabe prostora ekološkim in naravovarstvenim zahtevam in ciljem, gospodarno upravljanje z viri,
– prednost interesom domačega prebivalstva ob prizadevanju za zagotovitev njihove ekonomske osnove za razvoj,
– pospeševanje gospodarskega razvoja ob hkratni uravnoteženi porazdelitvi ljudi in njihovih dejavnosti,
– spoštovanje kulturnih posebnosti in lokalne identitete,
– medobčinsko in regionalno sodelovanje pri pripravi
programov varstva in razvoja, zlasti pa sanacije.
2. KMETIJSTVO
Željeno stanje v kmetijstvu je tak način obdelovanja in
rabe kmetijskih zemljišč, ki ob tradicionalni kmetijski proizvodnji ohranja tudi ekološko in prostorsko pestrost ter
pestrost kultur. Cilj je tudi ohranjanje pestre strukture vseh
tipov kmetijskih zemljišč (od intenzivnih njivskih površin, do
ekstenzivnih travnikov, sadovnjakov in opuščenih površin).
Mehanizem za doseganje tega cilja pa je politika urejanja
prostora (krajinski načrti) in finančni mehanizmi (davčne olajšave, stimulacije, nadomestila, ...) tudi za ekstenzivni način
obdelave kmetijskih zemljišč (negnojeni travniki in pašniki,
košenice, visokodebelni oziroma neplantažni sadovnjaki).
Za vse kmetijske ureditvene operacije je potrebno izdelati krajinske ureditve (strokovne podlage oziroma smernice za varstvo naravne dediščine so njihov sestavni del).
Poiskati bi morali možnost, da se finančna sredstva, ki
so namenjena za posege v kmetijski prostor, namenijo za
ohranjanje trajnostnega kmetijstva (tudi ekstenzivne oblike
gospodarjenja s košenicami in pašniki), ki v tem predelu tudi
ustvarjajo značilno krajino.
2.1 Obstoječa območja kmetijskih zemljišč
Strokovna osnova za opredelitev kmetijskih zemljišč v
najboljša kmetijska zemljišča in v druga kmetijska zemljišča
je kategorizacija kmetijskih zemljišč.
V Občini Ilirska Bistrica so kmetijska zemljišča razvrščena po kategorijah, in sicer:
I. kategorija
502,47 ha
II. kategorija
943,29 ha
III. kategorija 2.134,66 ha
IV. kategorija
795,11 ha
V. kategorija
3.389,29 ha
VI. kategorija 7.310,26 ha
VII. kategorija
695,99 ha
Kmetijska zemljišča so razvrščena v prvo in drugo območje kmetijskih zemljišč. Od tega je v 1. območje kmetijskih zemljišč, v katero so razvrščene I., II. in delno III.
kategorija, razvrščenih 4.580,85 ha kmetijskih zemljišč (obvezno republiško izhodišče).
1. in 2. območje kmetijskih zemljišč je prikazano v
Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 1 in v
Kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
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2.2 Cilji
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo povezano z
naslednjimi usmeritvami:
– v skladu z eko-sistemskim modelom kmetijstva pridelati hrano na trajnosten način,
– varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spremembo namembnosti (urbanizacija, zaraščanje),
– z boljšo izrabo obstoječih zemljišč povečati hektarski
donos,
– pridobivanje novih kmetijskih obdelovalnih zemljišč
in izboljšava obstoječih zemljišč s kmetijskimi operacijami v
skladu z značilnostmi prostora.
2.3 Razvojne naloge v kmetijstvu
Kmetijstvo in gozdarstvo sta poglavitna oblikovalca krajine, zato bomo posvečali posebno skrb tema dvema panogama, da bomo našli v dokaj opuščeno krajini ustrezno
sožitje med dejavnostima. Pri melioracijskih posegih bomo
dajali prednost pretežno naravnim sistemom rešitev pred
izrazito tehnološko usmerjenimi. Ob teh delih bomo težili k
celotni rekonstrukciji podeželja in njegovih naselij ob sodelovanju vseh zainteresiranih krajanov, da se paralelno uredi
tudi infrastruktura na vasi.
Razvojne naloge v kmetijstvu so opredeljene v Programu urejanja kmetijskih zemljišč Občine Ilirska Bistrica in so
prikazane v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica karta št.
2 in v kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
Razvojne naloge kmetijstva so opredeljene tudi v programu kmetijstva, ki ga je izdelala Kmetijska svetovalna služba iz Ilirske Bistrice.
Kot organizacijska naloga so definirane tudi usmeritve
za razvijanje sekundarnih dejavnosti na področju kmetijstva.
Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
Za planiran obseg tržne kmetijske proizvodnje bo potrebno investirati v razširitev in reprodukcijo proizvodnih resursov.
Pomembno mesto v investicijah morajo imeti investicije
v izboljšavo zemljiške strukture oziroma zemljišča, kar bomo
dosegli z prostorsko ureditvenimi operacijami.
Za vse predlagane agrarne operacije je potrebno predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.
1. Za vse površine, ki se bodo urejale v Krajinskem
parku Snežnik in bodočem regijskem parku, je potrebno
narediti presojo ter pridobiti soglasje strokovne naravovarstvene službe (za zavarovane površine soglasje, za ostale
površine pa mnenje).
2. Pri urejanju kmetijskih zemljišč je potrebno ohraniti
logiko parcelacije.
3. Predlagane agrarne opreacije, kjer se predhodno
usklajuje raba prostora so:
– komasacije,
– melioracije (osuševanje, namakanje, agromelioracije).
Vse kmetijske površine v Občini Ilirska Bistrica so razvrščena v območja s težjimi proizvodnimi pogoji.
2.3.1 Predvidene agromelioracije
Posamezne lokacije predvidenih agromelioracij so:
Šifra

Naziv

List PKN

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Knežak
Bač
Hrušica
Starod
Novokračine
Goljak III
Klobuk

IB 4, 14
PI 46; IB 06
KO 40, 50
IB 42, 43; KA 02, 03
KA 06, 07
IB 38, 39, 49
IB 15, 16, 26

Izmera ha

290,00
71,00
115,00
69,00
30,00
226,00
261,00
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Šifra

Naziv

List PKN

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A/Tn1
A/Tn2
A/Tn3
A/Tn4
An1
O1
O2
O3
O4
O5
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
K1
K2
K3
K4
K5

Jelšane
Gornji Zemon
Dolnji Zemon
Vrbovo
Trnovo
Tominje
Zarečica
Velika Bukovica
Sabonje
Koritnice
Zabiče
Brkini–Smrje
Brkini–Harije
Komeščina
Brkini
Bitnja
Mala Bukovica
Podgraje
Koseze, Dolnji Zemon
Male Loče
Bitnja
Podbeže
Sabonje
Harije
Zarečje
Trpčane
Topolc
Ratečevo Brdo
Prem
Ostrožno Brdo
Jasen, Vrbovo, Vrbica
Podgraje
Mala Bukovica, Zarečica
Koseze, Dolnji Zemon
Male Loče

KA 05, 06
IB 36, 38, 39, 46
IB 35
IB 36
IB 14, 24, 25
IB 22, 32
IB 23, 24, 33, 34
IB 33, 34, 43, 44
IB 32, 33, 42, 43
IB 06, 07, 16, 17
IB 48

Št.

Izmera ha

108,00
5,00
3,00
4,00
12,70
7,10
156,00
332,00
414,00
154,00
2,20
27,36
IB 23
13,88
IB 23
16,70
KO 10; IB 01
33,60
IB 13
8,80
IB 23, 24, 33, 34, 44 499,00
IB 37, 38, 47, 48
355,00
IB 24, 34, 35
168,00
KO 40
63,00
IB 2, 12, 13
90,00
IB 31
2,00
IB 32
2,30
IB 23
3,00
IB 12, 22, 23
13,10
IB 47
0,60
IB 13
0,60
IB 2, 3, 13
6,70
IB 12
0,60
KO 10; IB 1
2,60
IB 25, 35, 36, 37, 47 230,00
IB 37, 38, 47, 48
355,00
IB 23, 24, 33, 34, 44 499,00
IB 24, 34, 35
168,00
KO 40
64,00

Usmeritve naravovarstva:
Organizacijska naloga
Za vse predlagane agrarne operacije je potrebno predhodno mnenje pristojne službe Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine – Gorica, v primeru zavarovanih območij
pa je potrebno njihovo soglasje.
Pri urejanju kmetijskih zemljišč je potrebno ohraniti
logiko parcelacije ter ekološke pestrosti.
Melioraciji pod šifro O1 in K5 Mala Bukovica, Zarečica
in pod šifro O4 in K5 Male Loče je potrebno predhodno
strokovno medresorsko uskladiti.
Kot organizacijska naloga je opredeljeno evidentiranje
zaraščanja kmetijskih zemljišč z gozdnim drevje in program
ureditve. Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
3. GOZDARSTVO
3.1 Ureditveno območje gozdov
Odgovorna strokovna služba za gozdove v Občini Ilirska Bistrica je Zavod za gozdove RS – Območna enota
Postojna in Območna enota Sežana, ki v skladu z določili
zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) pripravi gozdno gospodarski načrt območja, ki mora biti usklajen s prostorskim planom občine.
Prostorski plan občine opredeljuje večnamenske gozdove, varovalne gozdove in gozdove s posebnim namenom.
Ureditvena območja gozdov so prikazana v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica karta št. 1 in Kartografski
dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
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Pri posegih v gozdni prostor je potrebno posebej upoštevati tudi pomen teh gozdov ter pridobiti soglasje za posege v gozdni prostor od pristojne javne gozdarske službe, v
skladu z 21. členom ZOG.
3.2 Cilji
Cilji gospodarjenja z gozdovi in gozdnim prostorom so
naslednji:
– ohranitev in krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih
ekosistemov in trajnostno ter sonaravno ravnanje z njimi,
– ohranjanje in vzpostavljanje rastlinske in živalske pestrosti ter varovanje redkih in ogroženih vrst ekosistemov v
gozdu,
– ohranjanje in vzpostavljanje primernega življenjskega
okolja za vse avtohtone vrste prostoživečih živali,
– ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov,
– na strokovno opredeljenih ožjih območjih gozdnega
prostora razvijanje gozdov in dejavnosti z namenom rabe
gozdov za rekreacijo, turizem, vzgojo, pouk in raziskovanje,
– pospeševanje estetske funkcije gozdov,
– povečanje izkoriščenosti proizvodnega potencijala
gozdnih rastišč, izboljšanje kakovosti gozdnih sestojev in
izrabe lesa,
– ohranjanje in nadaljnje razvijanje omrežja gozdnih
prometnic prilagojenega večnamenski rabi gozdov,
– ohranjanje, vzpostavljanje in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja, posameznih dreves, obvodnega gozdnega rastja, protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda,
– skrb za ohranitev in razvoj naravnih ekosistemov nad
zgornjo gozdno mejo,
– skrb za ohranitev in razvoj vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru.
3.3 Razvojne naloge
Na področju načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi bo
temeljna usmeritev v zagotavljanju krepitve vseh funkcij gozdov: ekoloških, socialnih in proizvodnih.
Zaradi izboljšanja varovalne, biotopske, raziskovalne
funkcije in funkcije varovanja naravne in kulturne dediščine
se bo nekatere gozdne rezervate razširilo, mogoča pa je tudi
razglasitev novih območij za gozdne rezervate.
Razvojna naloga je tudi izpopolnjevanje sistema gozdnih cest, ki omogoča racionalno spravilo lesa iz gozdov ter
opravljanje vseh drugih funkcij gozdov ter investicijsko in
redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest. Za načrtovanje
te naloge je odgovoren Zavod za gozdove Slovenije, Območni enoti Postojna in Sežana.
Sanirati bo potrebno izdelane gozdne vlake, da se ne
bodo spremenile v hudourniške grape in erozijska žarišča.
Območja v gozdnem prostoru, ki so namenjena rekreaciji, turizmu, oziroma je na njih izjemno poudarjena zaščita,
poučna, obrambna ali estetska funkcija, naj se v skladu z
zakonom o gozdovih razglasijo za območja s posebnim namenom lokalnega pomena.
Ureditev statusa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom (odločbe in odnosi z lastniki) je organizacijska naloga, za katero je odgovoren župan Občine Ilirska
Bistrica.
4. VODNO GOSPODARSTVO
Na območju Občine Ilirska Bistrica se razprostira prvi
del povodja reke Reke. Ko zapusti občino teče preko Škocjanskih jam, ki so zavarovane z režimom Krajinskega parka
ter so vpisane v seznam UNESCO kot naravna znamenitost.
Vode reke Reke so tudi zelo onesnažene (II.–III. kakovostni
razred). Na dveh pritokih sta urejeni akumulaciji Klivnik in
Mola.
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4.1 Cilji
Na področju vodnega gospodarstva moramo:
– učinkovitejše gospodariti z vodnimi viri,
– izvajati učinkovito oskrbo z vodo,
– izvajati nujne vodnogospodarske ureditve v strugah
vodotokov,
– varovati vodne vire,
– sanitari vode in hudourniška območja ter erozijska
žarišča,
– zavarovati vodne vire,
– zagotoviti ustrezno protipoplavno varnost ob vodotokih,
– redno vzdrževati objekte vodnega režima.
4.2 Izkoriščanje vodnih virov
Pregled zajetih in nezajetih vodnih virov je razviden iz
Kartografskega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 3.
4.2.1 Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo
Na območju Občine Ilirska Bistrica so vodovodni sistemi, ki jih upravlja Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska
Bistrica, posamezne krajevne skupnosti oziroma posamezni
kraji.
Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica upravlja naslednje vodovodne sisteme:
– sistem “A“ (Nižinski vodovod), na katerega so priključena naselja: Jasen, Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane,
Kuteževo, Podgraje in Zabiče. Omenjena naselja imajo lokalne vodovode in se bodo navezala na bistriški vodovod
(zajetje Bistrica). Predvidoma se bo na ta sistem navezalo
turistično naselje Sviščaki, in sicer iz naselja Kuteževo, predhodno je potrebna strokovna preverba in utemeljitev,
– sistem “B“ (Brkinski vodovod), oskrbuje naselja Zarečje, Dobropolje, Zarečica, Harije, Velika Bukovica, Soze,
Brce, Smrje, Prem, Gornja Bitnja, Dolnja Bitnja, Kilovče,
Ratečevo brdo, Zajelšje, Pregarje, Prelože, Čelje, Janeževo
brdo, Ostrožno brdo, Huje, Gabrk, Rjavče in Javorje ter
Tatre in Brezovo brdo v Občini Sežana,
– sistem “C“ (Vodovod Visoki Kras), napaja iz zajetja
Bistrice preko Kraljevega hriba naselja Studena Gora, Pavlica, Veliko brdo, Sabonje, Starod, Račice, Podgrad, Podbeže, Hrušica, Male Loče ter se nadaljuje v Občino Sežana in
iz Staroda v Republiko Hrvaško. Na ta sistem so navezana
še naselja Jelšane in Dolenje, od tu naprej pa je planiran
vodovod še za naselja Novokračine, Sušak, Fabce in Novo
vas,
– sistem “D“ (Vodovod Bistrica), oskrbuje naselja v
bližini občinskega središča. Ta so Ilirska Bistrica, Koseze,
Zemenska Vaga, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Mala Bukovica, Topolc in Rečica,
– sistem “E“ (Vodovod Podstenjšek), ima svoje zajetje
Podstenjšek in oskrbuje naselja Podtabor, Šembije, Podstenjšek, Podstenje, Mereče ter zaselek Mežnarija. Od tu
naprej je predvidena povezava do naselje Topolc,
– sistem “F“ (Vodovod Knežak) ima svoje zajetje in
izvira iz podtalnice pri naselju Knežak ter oskrbuje s pitno
vodo naselja Knežak, Bač in Koritnice. Ta sistem je povezan
z naseljem Zagorje v pivški občini.
Obstoječi objekti in naprave oskrbe z vodo so razvidni
iz Kartografskega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 3.
4.2.2 Obstoječa območja vodnih virov
Na območju Občine Ilirska Bistrica so trije večji vodni
viri in sicer Bistrica, ki napaja sisteme A, B, C in D, vodovodni vir Podstenjšek, ki napaja sistem E in izvir ter vodnjaka pri
Knežaku, ki oskrbuje sistem F.
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V občini je 17 zajetih lokalnih vodnih virov in sicer:
Jasen, Vrbica, Vrbovo (2), Jablanica (2), Trpčane, Kuteževo
(2), Podgraje (2), Zabiče (2), Novokračine (2), Jelšane in
Dolenje, Sušak, Fabci in Nova vas.
Na območju Občine Ilirska Bistrica so za večje vodovodne sisteme in za pomembnejše lokalne vodovode opredeljeni zaščitni pasovi in odlok o določitvi varstvenih pasov
in ukrepov za zavarovanje vodnih virov (Uradne objave Primorske novice, št. 9/85).
Varstveni pasovi varovanja vodnih virov so opredeljeni v
Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 3 in Kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega
in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
4.2.3 Razvojne naloge oskrbe z vodo
Vrstni red ukrepov za urejanje javnih vodovodov:
– nujne sanacije obstoječega omrežja, da se zmanjšajo izgube in uvedba ukrepov, da se poveča racionalno koriščenje vode,
– urejanje obstoječih in vključevanje novih zajetij in
posodobitev vodohranov,
– širjenje vodovodnega sistema na vododeficitarna območja občine in,
– povečanje kapacitet črpališč in dopolnjevanje primarnih vodov.
Na področju oskrbe z vodo bomo dogradili obstoječe
vodovodne sisteme za potrebe neoskrbovanih ali nezadostno oskrbovanih območij.
Vodovodni sistem “A“
– dokončanje vodovodnega sistema,
– predvideti možnost podaljšanja cevovoda iz naselja
Kuteževo do turističnega naselja Sviščaki in zgraditi vodovod (potrebna predhodna strokovna presoja),
– navezati vaška omrežja in lokalna zajetja na vodovodni sistem “A“, kjer bo to mogoče,
– tekoče vzdrževanje sistema,
– rekonstrukcija posameznih delov vodovoda.
Vodovodni sistem “B“
– rekonstrukcija posameznih odsekov vodovoda,
– izgradnja vodovoda Ostrožno Brdo-Suhorje,
– tekoče vzdrževanje sistema.
Vodovodni sistem “C“
– rekonstrukcija posameznih odsekov vodovoda in rezervoarjev,
– podaljšanje sistema iz Jelašan do naselij Novokračine, Sušak, Fabci in Nova Vas,
– tekoče vzdrževanje sistema,
– izgradnja vodovoda Podbreže–Hrušica.
Vodovodni sistem “D“
– rekonstrukcija posameznih delov vodovoda,
– zgraditev črpališča in dodatnega rezervoarja za potrebe visoke cone predvsem v soseski S-13,
– povezava tega sistema preko obrtno-industrijske Trnovo cone na Brkinski vodovod,
– tekoče vzdrževanje sistema,
– rekonstrukcija čistilne naprave in vodarne Bistrica.
Vodovodni sistem “E“
– izgradnja čistilne naprave,
– tekoče vzdrževanje sistema.
Vodovodni sistem “F“
– izgradnja čistilne naprave,
– usposobitev še enega vodnjaka ter povezava z obstoječim vodovodom,
– tekoče vzdrževanje vodovoda,
– obnova zajetij in povezava na obstoječi vodovod.
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Predvidene razvojne naloge so prikazane v kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
Za potrebe oskrbe vseh naselij z vodo v Občini Ilirska
Bistrica je potrebno izdelati program vodooskrbe s kvalitativno in kvantitativno analizo zajetih in nezajetih vodnih virov,
obstoječega vodovodnega omrežja in obstoječe in predvidene porabe vode ter predlogom novih ukrepov. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti kvaliteti pitne vode in ukrepom, ki to zagotavljajo.
Pri vseh vodovodnih sistemih je potrebno še urediti
avtomatiko, signalizacijo in sistem zvez.
Pred povezavo lokalnih vodovodnih sistemov na glavni
sistem, bo potrebno zajetja teh zavarovati in pregledati kakovost vode ter izgraditi lokalne čistilne naprave za pitno
vodo.
Za vsa vodozbirna območja, kjer je sprejet odlok o
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za varovanje vodnih
virov je potrebno izdelati sanacijski program.
Z opredelitvijo območij varstva vodnih virov so bila ugotovljena neskladja med obstoječo rabo prostora in stopnjo
varovanja. S prostorskimi ureditvenimi pogoji PUP se bodo
določila merila in pogoji ter način odvajanja odpadnih voda
iz objektov in prometnih površin.
Izdelan program vodooskrbe in sanacijski program sta
definirana kot organizacijska naloga. Gradnja vodovodnih
sistemov se izvaja na podlagi izdelane lokacijske dokumentacije, ki vsebuje tudi elemente presoje vplivov na okolje in
izdane lokacijske odločbe in gradbenega dovoljenja. Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
4.3 Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja in
čiščenja odplak
V Občini Ilirska Bistrica sta zgrajeni dve kanalizacijski
omrežji in sicer v mestu Ilirska Bistrica in naselju Šembije.
Kanalizacijsko omrežje v Ilirski Bistrici še nima zgrajene
ustrezne čistilne naprave.
V vseh ostalih naseljih v občini pa so zgrajene meteorne kanalizacije in kot take niso primerne za odvajanje fekalnih voda, zato je potrebna gradnja greznic oziroma je potrebno ustrezno urediti odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
Obstoječi objekti in naprave zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak, ki so v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja Ilirska Bistrica ter posameznih naselij oziroma
krajevnih skupnosti, so razvidni iz Kartografskega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Ilirska Bistrica, karta št. 6 in Kartografske dokumentacije
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ilirska Bistrica.
4.3.1 Razvojne naloge zbiranja, odvajanja in čiščenja
odplak
Na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja odplak bo
potrebno prvenstveno zgraditi komunalno čistilno napravo
za mesto Ilirska Bistrica in okoliška naselja, ki gravitirajo na
zbirni kanal, ki vodi do lokacije predvidene čistilne naprave
(predvidena velikost ca. 20.000 EE).
Potrebno je dokončanje kanalizacijskega omrežja v Ilirski Bistrici (Sušec, Bistrica, Cankarjeva ulica, Gabrije, Jasenska pila,...) ter rekonstrukcija posameznih odsekov kanalizacijskega omrežja.
Kanalizacijska omrežja v naseljih bodo navezana na
lokalne čistilne naprave oziroma bodo čistilne naprave zgrajene za več naseljih skupaj, kar je potrebno preučiti.
V dolgoročnem obdobju bo potrebno postopno urediti
kanalizacijo v vseh naselij v občini, prioriteto pa bodo imela
tista, ki imajo večjo količino onesnaženosti in katerih odplake se izlivajo v reko Reko oziroma njene pritoke ter tiste, ki
so v območjih varstvenih pasov zajetij pitne vode. Pod poj-
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mom “ureditev kanalizacije“ je mišljena zgraditev kanalizacijskega omrežja po naseljih, kjer še ni zgrajeno, zgraditev
lokalnih čistilnih naprav ali pa priključitev bližnjih naselij na
centralno čistilno napravo. Za lokalne čistilne naprave lahko
uporabimo montažne čistilne naprave, ali pa tako imenovane male čistilne naprave.
Ureditev kanalizacijskega omrežja v Občini Ilirska Bistrica je pomembno predvsem zaradi preprečevanja onesnaženja reke Reke in njenih pritokov. Vsi vodotoki v občini
so namreč pod naselji v II. kakovostnem rezredu. Tudi na
področju Šviščakov in Mašuna bo potrebno urediti kanalizacijo in zgraditi čistilne naprave, vzporedno z razvojem počitniškega naselja in širitvijo kapacitet turistično rekreacijskega
centra. Do izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave je varstvo voda potrebno zagotavljati z izgradnjo ustreznih neprepustnih greznic in njihovim rednim čiščenjem.
Ker večji del območja Občine Ilirska Bistrica predstavlja vodozbirno območje za lokalne oziroma glavne vodovode
je potrebno za vsako kanalizacijsko omrežje, pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje. Posamezne neustrezno zgrajene greznice predstavljajo stalen in nenadzorovan vir onesnaževanja podzemnih in površinskih voda, zato je nujen
nadzor nad zgrajenimi greznicami (tehnični pregled).
Predvidene razvojne naloge (novogradnje in rekonstrukcije) so prikazane v Kartografskem delu prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica,
karta št. 6.
Uvrstitev tako predlaganih rešitev zbiranja in čiščenja
odplak v republiški koncept varstva okolja je organizacijska
naloga. Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
4.4 Obstoječi objekti in naprave vodnogospodarskih
ureditev
Za zaščito voda, vodotokov in vodnogospodarskih objektov v Občini Ilirska Bistrica je odgovorno Ministrstvo za
okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave, izpostava Koper ter Občina Ilirska Bistrica. Upravljavec je Hidro Koper, d.o.o..
V Občini Ilirska Bistrica sta zgrajeni dve akumulacijski
jezeri Klivnik in Mola.
V Občini Ilirska Bistrica so urejena nekatera melioracijska območja v dolini reke Reke.
Na območju Občine Ilirska Bistrica so izvedene regulacije na več odsekih reke Reke.
Odseki reguliranih vodotokov, melioracijska območja
ter izvedene akomulacije so razvidni iz Kartografskega dela
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ilirska Bistrica, karta št. 3.
4.4.1 Razvojne naloge vodnogospodarskih ureditev
Pretežni del vodotokov na obravnavanem območju ima
hudourniški značaj. Potrebno je pristopiti k sistematičnemu
urejanju primarnega vodotoka reke Reke na mestih, kjer je
prisotna močna bočna erozija in mestih, kjer so prisotne
lokalne razmere, ki zmanjšujejo pretočni profil in s tem pretočno sposobnost vodotoka.
Ravno tako je potrebno pristopiti k urejanju strug ostalih vodotokov, predvsem tam, kjer je prisotna poplavna ogroženost naselij in infrastrukturnih objektov (Sušaški potok,
Dolenjski potok, Posrtev, Jesenska pila, Bistrica, Sušec in
drugi).
Ustrezno pozornost je potrebno posvetiti tudi urejanju
zgornjega toka posameznih vodotokov, kjer so večji vzdolžni
padci in je prisotno močno erozijsko delovanje vode.
Režim gospodarjenja na celotnem področju je potrebno uskladiti tako, da tudi druge dejavnosti v prostoru ne
bodo spodbujajoče delovale na razvoj erozijskih procesov.
Posebno skrb je potrebno posvetiti obema akumulacijama Mola in Klivnik, ki imata prvenstveni pomen zadrževa-
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nja visokega vala in s tem zagotavljanja večje poplavne varnosti vzdolž reke Reke dolvodno od pritoka Mole ter bogatenje reke Reke v sušnem obdobju.
Vse ostale dejavnosti ob obeh akumulacijah se morajo
podrediti navedenima funkcijama.
Na območju obeh akumulacij je ostala nerazrešena
izgradnja obvoznih poti, pri čemer je potrebno speljati potrebne aktivnosti.
Za zagotavljanje večje poplavne varnosti in za zadrževanje vodnih količin je potrebno pričeti z aktivnostmi za
izgradnjo še ostalih možnih akumulacij in sicer Dula in Jablanica.
Razvojne naloge so naslednje:
– ureditev vodotokov: struga reke Reke na celotnem
območju občine, Kolaški potok, Kukljački potok, Podstenjšek, Posrtev, Molja, Klivnik, Veliki jarek, Sušaški potok,
Dolenjski potok, Jesenska pila, Bistrica, Sušec,
– ureditev akumulacij: obvozne poti akumulacije Mola
in Klivnik, ureditev prehoda preko Molje pri Madrgocu, aktivnosti za izgradnjo akumulacije Dula,
– vzdrževanje strug in vodnogospodarskih objektov:
izvajati redna vzdrževalna dela v naravnih strugah in zgrajenih vodnogospodarskih objektih, izvajanje protierozijskih
ukrepov.

Razvojne naloge so naslednje:
Vodnogospodarske ureditve
akumulacije

regulacije vodotokov

melioracijske površine
varstvo pred škodljivim delovanjem voda v naseljih

Ker so vsi stalni vodotoki na območju Občine Ilirska
Bistrica uvrščeni med pomembno naravno dediščino, je
potrebno pri vseh ureditvenih posegih v vodotoke predhodno mnenje ZVNKD. Hkrati je potrebno pri vseh načrtovanih
vodnogospodarskih ureditvah pripravljati dokumentacijo v
sodelovanju s strokovno službo ZVNKD. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je povodje reke Reke v vplivnem
območju regijskega parka Škocjanske jame – zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96).
Vsi vodnogospodarski in drugi posegi v prostor bodo
izvajani tako, da se bodo izboljšali pogoji za zadrževanje
vodnih količin, in da se bodo v okviru naravnih možnosti
povečale količine voda, ki jih je mogoče izkoriščati.
Iz kartografskih prilog je razviden obseg hudourniških
območij, kjer je še posebej izrazito erozijsko delovanje voda, izraziti hudourniški vodotoki in še posebej izraženi pogoji za porušitev ravnotežnega stanja. Za to območje je potrebno izdelati podrobnejše načrte posegov in aktivnosti, ki naj
preprečijo škodljivo delovanje voda. Izdelati je potrebno podrobnejši kataster hudourniških pritokov ter preučiti ukrepe
za uničenje razdiralne sile vode in ustavljanja plavin. Ta
hudourniška območja je potrebno razglasiti za hudourniška
območja regionalnega pomena. Režim gospodarjenja na
teh območjih je potrebno uskladiti tako, da tudi druge dejavnosti v prostoru ne bodo spodbujajoče delovale na razvoj
erozijskih procesov.

Naziv
– akumulacija Dula (priprava dokumentacije),
– določiti ureditvena območja akumulacij (obstoječih in predvidenih),
– izdelati sanacijski program, definirati varstvene režime ter pravilnik za polnjenje in praznjenje
– strugo reke Reke je potrebno sanirati in urediti tako, da bodo
upoštevani varstveni in ekološki kriteriji ter upoštevani obstoječi
objekti in naprave (izdelava sanacijskega programa)
– urediti in sanirati je potrebno tudi vse pritoke reke Reke
– regulacija Molje in reke Reke
Ta območja je potrebno zavarovati pred visokimi vodami ter
omogočiti odvodnjo prekomernih voda s teh površin.
Varstvene objekte na vodotokih je potrebno razviti in vzdrževati do
te mere, da bodo vsa naselja zavarovana pred delovanjem visokih
voda (petnajstletne in petindvajsetletne vode).

Ureditev strug vodotokov v naseljih ter priprava predlogov za sanacijo in urejanje vodotokov so organizacijske
naloge Ministrstva za okolje in prostor – Uprave RS za
varstvo narave, izpostave Koper ter Občine Ilirska Bistrica.
Urejanje vodotokov mora biti opredeljeno z izdelanim programom Uprave za varstvo narave in mora biti usklajen z
vsemi resorji, ki so prisotni v tem prostoru.
Za koordinacijo je odgovoren župan Občine Ilirska Bistrica.
4.5 Družbenoekonomski statusi na področju vodnega
gospodarstva
Občina Ilirska Bistrica ima za potrebe svojih vodovodnih sistemov urejeno varovanje vodnih virov z odlokom o
določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih
virov (Uradne objave Primorske novice, št. 9/85). Istočasno
pa je Občina Ilirska Bistrica tudi vodozbirno območje za
zajetje Malni za potrebe vodovodnega sistema občine Postojna in Pivka. Ker ima to zajetje in ta vodovodni sistem
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status pomembnejšega zajetja za Občino Pivka in Postojna
oziroma vodovoda, je potrebno tudi ta področja zaščititi z
odlokom.
Priprava strokovnih osnov in sprememba odloka je organizacijska naloga, za katero je odgovorna Občina Ilirska
Bistrica. Za koordinacijo s strani Občine Ilirska Bistrica je
odgovoren župan Občine Ilirska Bistrica.
5. RUDARSTVO
5.1 Obstoječa območja, objekti in naprave
V Občini Ilirska Bistrica je urejen kamnolom Gabrovec, ki
ga upravlja podjetje Snežnik, d.o.o.. Del nalog za potrebe
kamnoloma se odvija v starem kamnolomu nad Ilirsko Bistrico.
V Občini Ilirska Bistrica je tudi nahajališče peščene
gline in lignita, in sicer med vodotokom Reko in Moljo.
Opredeljen je rudni rezervat in raziskovalni prostor ter predvideni pridobivalni prostor do leta 2000.
Lokacije območij za rudarstvo so razvidne iz Kartografskega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 1.
5.2 Cilji
Na področju območij za rudarstvo bomo predvsem:
– učinkovito gospodarili,
– sanirali območja.
5.3 Razvojne naloge
Prizadevali si bomo za postopno širitev ter opremljanje
kamnoloma Gabrovec, ki naj bi v bodoče pokrival vse občinske potrebe po kamenju, lomljencu ter pesku.
V postopke sanacije kamnolomov je potrebno vključevati tudi sanacijo cest do kamnolomov.
Priprava programa sanacije za vse nelegalne kamnolome in peskokope ter programa za pridobivanje peščene
gline in lignita je organizacijska naloga. Odgovoren je župan
Občine Ilirska Bistrica.
6. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Območja in objekti naravne in kulturne dediščine, ki so
normativno zavarovana oziroma tista, ki jih bomo še zavarovali, so prikazana v Kartografskem delu prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica,
karta št. 4. Za področje naravne in kulturne dediščine so
odgovorni: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in
prostor in Občina Ilirska Bistrica.
Strokovna služba za področje naravne in kulturne dediščine je Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine –
Gorica (ZVNKD) iz Nove Gorice.

Evidenčna
št.

Vrsta
spomenika

Ime spomenika

13. 1.

KP

Krajinski park Snežnik

13. 2.

KP

Krajinski park Mašun

13. 3.

KP

14. 1.
14. 2.
14. 3.
15. 1.
15. 2.
15. 3.
15. 4.

NR
NR
NR
NS
NS
NS
NS

Krajinski park
Starajski kras
Snežnik
Snežnik–Ždrocla
Zatrep
Dana
Danca
Dolenjske Ponikve
izvir Reke
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Za območje Občine Ilirska Bistrica velja odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti občine (Uradne objave Primorske novice, št.
3/93).
6.1 Naravna dediščina
Na območju Občine Ilirska Bistrica je zavarovan vrh
Snežnika – odredba o razglasitvi Snežnika za naravno znamenitost (Uradni list LRS, št.4-27/64).
Pomembnejša območja in objekti naravne dediščine
so opredeljeni v inventarju Naravna dediščina v Občini Ilirska Bistrica, ZVNKD Gorica, maj 1990, in vrisani v kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ilirska Bistrica (TK 25), prav tako so vrisana tudi območja in
objekti najpomembnejše naravne dediščine, ki so predlagana za razglasitev (TK25).
Območja normativnega varstva Naravne dediščine ter
območja predlaganega varstva so označena v Kartografski
dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica.
6.1.1 Cilji
Cilji varstva naravne dediščine:
– ohraniti samonikle rastlinske in živalske vrste, habitatne tipe, in ekosisteme ter njim lastne procese,
– ohraniti naravne znamenitosti,
– ohraniti logiko razvoja tipov krajine v skladu z naravnimi procesi,
– ohraniti biološko pestrost tega območja, predvsem
endemične vrste in populacije na meji razširjenosti,
– ohraniti vse ekosisteme in habitatne tipe tega območja, ter zagotoviti njihov naravni razvoj,
– obnoviti prizadete naravne znamenitosti, habitate in
ekosisteme...
– varovati območja in objekte pomembnejše naravne
dediščine, razglasiti in varovati naravne znamenitosti, ohraniti biološko pestrost, raznolikost ter predvsem endemične
in ogrožene vrste.
6.1.2 Razvojne naloge
Ažurirati bo potrebno evidenco naravne dediščine.
V naslednjem obdobju bomo pripravili strokovne osnove za zavarovanje naslednjih območij in objektov:
– Snežniški park (varstveni režim za krajinski park).
V skladu s pripravljenimi strokovnimi osnovami za varovanje naravne in kulturne dediščine, ki jih je izdelal Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, bomo pripravili program zavarovanj naslednjih območij in objektov
naravne dediščine:

Zavarovanje

zavarovan

zavarovan

TK 25/G

Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Palčje, Snežnik, Lož,
Klana, Pivka,Črni lazi
Il. Bistrica vzhod
Snežnik, Lož, Palčje
Vele Mune, Il. Bistrica zahod
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Klana
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Evidenčna
št.

Vrsta
spomenika

Ime spomenika

15. 5.
15. 6.
15. 7.
15. 8.
15. 9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15.14.
15.15.
15.16.
15.17.

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Kozja luknja
Čelje, lipa
Hrušica, lipa
Rjavče, lipa
Harije, lipa in cera
Mala Padežnica
Mikula, prežgana skala
Novokrajska jama
Poletna jama
Ponikve v Potokih
Raša
Velika Padežnica
Velika voda–reka Reka

15.18.
15.19.
15.20.
15.21.
15.22.
15.23.
15.24.

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

15.25.

NS

15.26.
15.27.
15.28.
15.29.
15.30.
15.31.
15.32.
15.33.
15.34.
15.35.
15.37.
15.38.
15.39.
15.40.
15.41.
15.42.

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

15.43.
15.45.
15.46.
15.47.
15.48.
15.49.
15.50.
15.51.

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
KP

Vala
Starajska Dana
Grda jama
Brce–hrast ob cerkvi
Čelje–lipa ob cerkvi
Harije–lipi in hrasta ob cerkvi
Hrušica–Hrušiški potoki in Ločka
Dana
Ilirska Bistrica–flišni konglomerat pri
Trnovem
bukve na Gomancah
jelka v Markovi dolini
Grda draga
Obremec
Pekel
rudistni apnenci v Markovi dolini
območje ob Trnovskem potoku
Grda jama ali Snežniško brezno
skalni osamelci pri Mikuli
Zatreb–Planinc
Vala ter Velika in Mala Padežnica,
Jelšane–lipe pred pokopališčem
Knežak–lipa ob vaški kapelici
tektonsko okno pri Knežaku
Koritnice–Raša -polsuha dolina
Mala Bukovica–lipovec ob cerkvi
sv. Roka
Novokračine–Novokrajska jama
Podgrad–Danca ter lipe ob cesti
Podtabor–podtaborska stena
Račice–Račiška Dana
Rjavče–lipe pred cerkvijo
Velika Bukovica–lipe pred cerkvijo
Veliko brdo–Brdjanska Dana
južni obronki Snežnika
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Zavarovanje

TK 25/G

Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Obrov
Il. Bistrica zahod
Snežnik
Snežnik
Rupa
Vele Mune
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Snežnik
Klana, Rupa,
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Pivka, Senožeče
Snežnik
Il. Bistrica zahod
Snežnik
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Il. Bistrica zahod
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Rupa
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Rupa
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Obrov
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Snežnik

Območja redkih in ogroženih tipov naravne dediščine
bomo prednostno razglasili za naravne znamenitosti. Preprečiti moramo nadaljnje zaraščanje kulturne krajine ter iskati možnosti za preobrazbo oziroma izrabo kraških planot.
Skupaj s pristojnim Zavodom za varstvo naravne in
kulturne dediščine bomo opredelili potrebne varstvene aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih naravne dediščine. To je organizacijska
naloga. Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
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Namenska raba prostora na območjih naravne dediščine bo usklajena z ostalimi rabami. Raba prostora na teh
območjih je možna pod pogoji varstva naravne dediščine in
se bo usklajevala s prostorskimi izvedbenimi akti.
Seznam območij in objektov naravne dediščine ter varstveni režimi za normativno zavarovane znamenitosti so prikazani v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 4a.
6.2 Kulturna dediščina
Na območju Občine Ilirska Bistrica so zavarovana z
odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
(Primorske novice, UO, št. 3/93) naslednja območja in
objekti:
a) kot območje z večjim številom kulturnih in zgodovinskih spomenikov:
Ilirska Bistrica, ki obsega:
– historično jedro: območje urbanističnega spomenika
(v.r.II.) IB 24, 25,
– mlini in žage: tehniški spomenika (v.r.I.),
– p.c.sv. Jurija: umetnostno-zgodovinski spomeniki
(v.r.Il.) IB 25,
– Gradina: območje arheološkega spomenika (v.r.I.)
IB 25
Prem, ki obsega:
– historično jedro (ožje območje): območje urbanističnega in etnološkega spomenika (v.r.II.),
– grad Prem: umetnostno-zgodovinski spomenik
(v.r.I.),
– ž.c.sv. Helene: umetnostno-zgodovinski spomenik
(v.r.II.)
b) kot arheološki spomeniki in območja:
1. Dolnji Zemon–Gradišče (Javor): območje (v.r.I) IB
35,36
2. Jelšane–Sv. Katarina: območje (v.r.I) KAST 6
3. Knežak–Gradišče in Vrh: območje (v.r.I) IB 4, 5
4. Podgrad–Stari grad (v.r.I) IB 41
5. Račice–Gradec z Grobljem: območje (v.r.I) IB
41, 42
6. Starod–Gradina: območje (v.r.I) KAST 3
7. Zabiče–Gotnik (v.r.I) IB 48
c) kot umetnostni in arhitekturni spomeniki:
1. Bač–p.c.sv. Ane (v.r.II) IB 5
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2. Gabrk–p.c.sv. Trojice (v.r.II) KOZ 20, 30
3. Hrušica–ž.c.sv. Hrizogona (v.r.II) KOZ 40
4. Hrušica–p.c.sv. Vida (v.r.II) KOZ 40
5. Il. Bistrica–ž.c.sv. Petra (v.r.II) IB 24, 25
6. Knežak–ž.c. Vnebovzetje Device Marije (v.r.II) IB 5
7. Podgrad–p.c.sv. Jakoba (v.r.II) IB 41
8. Postenje–p.c.sv. Antona Padovanskega (v.r.II) IB 14
9. Prelože–p.c.sv. Egidija (v.r.II) IB 11; KOZ 20
10. Račice–p.c.sv. Rok (v.r.II) IB 42
11. Smrje–p.c.sv. Janeza Krstnika (v.r.II) IB 12, 13
12. Šembije–p.c.sv. Vida (v.r.II) IB 14
13. Tominje–p.c.sv. Urbana (v.r.II) IB 22
14. Zajelšje–p.c.sv. Barbare (v.r.II) IB 21
d) kot etnološki spomeniki:
1. Mala Bukovica–Kapelica IB 34
2. Ostrožno brdo–pil pred vasjo IB 1
3. Pregarje–kapelica v vasi
4. Tominje–pil v vasi IB 22
5. Topolc–kapelica ob glavni cesti IB 14
e) kot zgodovinski spomeniki in območja:
1. Dolnja Bitnja–tribočni kamniti most čez Reko IB 12
2. Dolnja Bitnja–kompleks dveh žag-mlina in mostu pri
Jaškotovih: območje IB 12
f) kot tehnični spomeniki in območja:
1. Il. Bistrica–spomenik Prekomorski brigadi na Hribu
svobode: območje IB 24
2. Il. Bistrica–spomenik III. Prekomorski brigadi IB 24
3. Knežak–spomenik Tonetu Tomšiču, Miroslavu Vilharju, Alojziju Valenčiču: območje IB 5
6.2.1 Cilji
Na področju kulturne dediščine bomo:
– učinkovito gospodarili (ohranitev in izboljšanje stanja),
– varovali kulturno dediščino,
– zavarovali območja in objekte kulturne dediščine,
– opredelili varstvene posege.
6.2.2 Razvojne naloge
Na področju kulturne dediščine bomo:
– ažurirali evidenco kulturne dediščine,
– pripravili strokovne osnove za varovanje območij in
objektov kulturne dediščine za naslednja območja in objekte:

Evidenčna
št.

Vrsta
sp.

Ime spomenika

TK 25/G

21. 2.
21. 3.
21. 4.
21. 5.
21. 6.
21. 7.
21. 8.
21. 9.
21. 10.
21. 11.
21. 12.
21. 13
21. 14.
21. 15.
21. 16.
21. 17.
21. 18.
21. 19.
21. 20.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Gornji Zemon, Mežnarija, Sv. Jernej
Ilirska Bistrica, Gadišče nad Trnovim
Jelšane Gradina
Jelšane, Gradišče in Šušnjak
Jelšane, Sv. Katarina
Knežak, Čepno
Knežak, Gradišče in Vrh
Knežak, Obroba
Koritnice, Veliki Devin
Podgrad, Stari grad
Podgraje, Sv. Marija
Podtabor, Podtaborski grad
Račice, Gradec z Grubljem
Starod, Gradina
Zabiče, Gotnik
Ilirska Bistrica, Sv. Ahac
Kuteževo, Gradišče
Šembije, Gradišče
Il. Bistrica, Gradina

Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Rupa
Rupa
Rupa
Pivka
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod Palčje
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Vele Mune
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
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Evidenčna
št.

Vrsta
sp.

Ime spomenika

TK 25/G

23. 1.
23. 2.
23. 3.
23. 4.
23. 5.
23. 6.
23. 13.
23. 14
23. 15.
23. 16.
23. 17.
23. 18.
23. 19.
23. 20.
25. 3.
25. 4.
25. 5.
25. 6.
25. 7.
25. 8.
25. 9.
25. 10.
25. 11.
26. 1.
26. 2.
26. 3.
26. 4.
26. 5.
22. 1.
22. 2.
22. 3.
22. 4.

UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
E
E
E
E
E
E
E
E
E
T
T
T
T
T
Z
Z
Z
Z

Palčje
Palčje
Obrov
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Palčje
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Rupa
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod

24. 1.
24. 2.

UR
UR

Bač, Graščina Kalc
Bač, p. c. Sv. Ana
Gabrk, p. c. Sv. Trojice
Hrušica, z. c. Sv. Krizogona
Hrušica, p. c. Sv. Vid
Il. Bistrica, ž. c. Sv. Petra
Zabiče, graščina
Zajeljšje, p. c. Sv. Barbare
Il. Bistrica, p. c. Sv. Jurija
Jablanica, p. c. Marije Snežne
Prem, grad
Prem, ž. c. Sv. Helene
Jablanica, stari grad
cerkev sv. Jeromana nad Koritnicami
Knežak, domačija št. 103
Mala Bukovica, kapelica
Ostrožno brdo, pil pred vasjo
Podgrad, domačija št. 66
Pregarje, kapelica v vasi
Prelože, h. št. 21
Tominje, pil v vasi
Topolc, kapelica
Zarečje, domačija št. 22
Dolnja Bitnja, triločni kamniti most čez reko Reko
Dol. Bitnja, kompleks z žago, mlinom in mostom
Sušak, vodni mlin ob potoku Sušak
Topolc, vodni mlin in žaga na reki Reki
Velika Bukovica, žaga in stopa pri Madrgodcu
Il. Bistrica, spomenik prekomorskim brigadam
Prem, Kettejeva hiša
Il. Bistrica, spomenik 3. prekomorski brigadi
Knežak, spomenik Miroslavu Vilharju, Alojzu Valenčiču in
Tonetu Tomšiču
Il. Bistrica, historično jedro
Prem, historično jedro

– pripravili program zavarovanja območij in objektov
kulturne dediščine,
– opredelili vrste aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih zavarovanih območjih in objektih kulturne dediščine,
– pristopili bomo k izdelavi konzervatorskih programov
za posamezne objekte dediščine oziroma posameznih sklopov.
Seznam območij in objektov kulturne dediščine ter varstveni režim za normativno zavarovanje znamenitosti so prikazani v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 4b.
Usmeritev za razvoj kulturne dediščine:
Arheološka dediščina
Namenska raba na 1. območju varovanja ostaja nespremenjena. Izraba območij 2. in 3. stopnje varovanja pa
bo določena s prostorskimi izvedbenimi akti.
Umetnostno zgodovinska dediščina
Umetnostno zgodovinska dediščina obsega sakralno,
meščansko in grajsko arhitekturo. Pogoji varstva in spremembe namembnosti bodo podani v prostorskih izvedbenih
aktih.
Naselbinska dediščina
Naselbinska dediščina obsega elemente varovanja kulturne krajine, in sicer varovanje značilnih vedut na naselja,
varovanje pomembnejših silhuet naselij, varovanje historičnih dominant, varovanje prostih nezazidanih površin, zaščita
tlorisne mreže naselij, zemljiške parcelacije ter prostorske

Il. Bistrica zahod
Il. Bistrica vzhod
Il. Bistrica zahod

zasnove naselij, značilne gmote ter posamezne etnološko
pomembne stavbe. Interese varstva naselbinske dediščine
in interese družbenega razvoja bomo usklajevali s prostorskimi izvedbenimi akti.
7. REKREACIJA V NARAVNEM OKOLJU
7.1 Obstoječa območja za rekreacijo v naravnem okolju
Kakovostne naravne danosti, ugodna zemljepisna lega
občine, bogata kulturna in naravna dediščina omogočajo
občini razvoj raznovrstne turistično rekreacijske ponudbe, ki
zlasti v povezavi s Kvarnerjem, slovensko obalo in Krasom
ter turističnimi zmogljivostmi regije omogoča celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativnih potreb domačih in
tujih gostov. Možnosti imamo za razvoj tako tranzitnega kot
stacionarnega, izletniškega, zimsko rekreacijskega in drugih vrst turizma.
Razvoj turizma v občini lahko v grobem opredelimo za
tri področja, kjer bi vsako posamezno predstavljalo kompleksno, zelo raznovrstno in med seboj dopolnjujočo se
ponudbo. To so: področje Snežnika, področje Brkinov s
Premom in akumulacijskimi jezeri in področje mesta Ilirska
Bistrica.
Na področju Snežnika bomo razvijali turistično rekreacijska centra Mašun in Sviščaki, ki se bosta s svojo ponudbo navezovala na ožje območje snežniškega pogorja predvsem v vzhodnem delu. V obeh centrih bomo v zimskem
času razvijali ponudbo za alpsko smučanje ter sprehode in
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tek na smučeh, v poletnem času pa naravnemu gozdnemu
okolju prijazne oblike poletne rekreacije, predvsem lov, popotništvo, planinstvo in kolesarjenje. Pri razvoju turistično
rekreativne ponudbe bomo upoštevali varstvene, ekološke
in gozdarske strokovne kriterije, da se bodo vse dejavnosti v
tem prostoru razvijale usklajeno.
Na področju Brkinov bomo razvijali turistično rekreacijsko ponudbo s poudarkom na prenovi vasi in ureditvijo
ponudbe ob akumulacijskih jezerih. Kot sestavni del kulturne krajine je pomembno tudi sadjarstvo ter ponudba brkinske slivovke in jabolk.
V mestu Ilirska Bistrica predstavlja osnovo za oblikovanje ponudbe staro mestno jedro s potokoma Bistrica in
Sušec. Pomembni so tudi tehnični spomeniki – pile in mlini
na vodo.
V Občini Ilirska Bistrica so opredeljena naslednja območja za rekreacijo v naravnem okolju:
– območje za pohodništvo – gozdne učne poti,
– smučišča–Sviščaki,
– Mašun,
– obala za kopanje–Klivnik, Mola,
– kolesarske poti.
Območja so označena v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Ilirska Bistrica, karta št. 5.
7.2 Cilji
Na področju rekreacije v naravnem okolju bomo:
– učinkoviteje gospodarili in usklajevali različne interese v naravnem okolju v območjih namenjenih rekreaciji in
turizmu,
– varovali območja rekreacije,
– sanirali obstoječa območja,
– zavarovali območja za rekreacijo.
7.3 Razvojne naloge
V naslednjem obdobju bomo za potrebe rekreacije v
naravnem okolju pripravili Program urejanja območij v Občini Ilirska Bistrica za rekreacijo v naravnem okolju. Program
je definiran kot organizacijska naloga in bo vključeval tudi
naslednje vsebine:
– ureditev smučarskih prog, vlečnic in tekaških prog
na Mašunu in na Sviščakih, upoštevajoč krajinsko zasnovo
Snežnik,
– ureditev manjšega turistično rekreacijskega centra
na Mašunu in na Sviščakih,
– ureditev območja za sprehode in piknike – Klivnik in
Mola,
– ureditev planinskega doma na Snežniku,
– ureditev pešpoti,
– ureditev kolesarskih poti,
– ureditev rekreacijskega območja na področji TRAP
strelišča in širše z predhodno uskladitvijo interesov zaradi
vodovarstvenega režima..
Odgovoren je župan Občine Ilirska Bistrica.
8. SANACIJA NARAVNIH VIROV
8.1 Obstoječa območja
V Občini Ilirska Bistrica so evidentirana divja odlagališča (Kartografski del prostorskih sestavin dolgoročnega in
družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 1).
Poseben problem predstavlja onesnažen zrak in sicer
je mesto Ilirska Bistrica v skladu z Odredbo o kakovosti
zraka, razvrščeno v III. območje.
Vode v Občini Ilirska Bistrica so po kvaliteti razvrščene
v II. in III. kakovostni razred (Kartografski del Prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska
Bistrica, karta št. 6).
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Za potrebe vodovodnih sistemov Občine Ilirska Bistrica
je sprejet odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za
zavarovanje vodnih virov (Uradne objave Primorske novice
št. 9/85) (Kartografska dokumentacija Prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica).
Izdelan je osnutek odloka o zavarovanju vodnih virov in
vodnih zalog za izvire Bistrica in Podstenjšek (sklep o javni
razgrnitvi osnutka odloka, Uradne objave št. 26/91).
Odlagališče komunalnih odpadkov za občino Ilirska
Bistrica je v Jelšanah. Upravljalec je Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica. Deponija ni ustrezno urejena.
8.2 Cilji
Cilji na področju sanacije naravnih virov so:
– učinkovitejše ekološko gospodarjenje z naravnimi resursi,
– preprečevanje razvrednotenja naravnih virov,
– saniranje naravnih virov,
– preprečevanje lokacij določenih vrst onesnaževalcev
v ogrožena območja
8.3 Razvojne naloge
Za pripravo in realizacijo nalog s področja sanacije
naravnih virov je odgovorna Občina Ilirska Bistrica.
Razvojne naloge so naslednje:
– sanacija območij varovanja vodnih virov,
– sanacija vodnega režima in posameznih odsekov vodotokov,
– sanacija divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
– sanacija zraka,
– sanacija degradiranih površin,
– ureditev prostora za odvoz ruševin ter prostora za
pokop živali,
– skupno iskanje možnosti za ureditev medobčinske
komunalne deponije.
Popis lokacij divjih odlagališč in mrhovišč ter program
sanacije teh območij je organizacijska naloga.
Prednost pri vodnogospodarskih sanacijah imajo hudourniška območja,
– hudournik izpod Goljaka,
– desno območje Reke (nad Ilirsko Bistrico),
– Molja–Klivnik,
– Posrtev.
V skladu s sprejemom odloka o hudourniškem območju regionalnega pomena na območju reke Reke bomo izdelali podroben kataster hudournikov, erozijskih in plazovitih
območij in drugih ogroženih območij ter kataster vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi. To bo osnova
za bolj sistematično urejanje vodnega režima na hudourniških območjih.
Sanirali bomo kvalitetno stanje voda v prekomerno onesnaževanih odsekih vodotokov in območij, ki gravitirajo na
vodne vire pitne in tehnološke vode.
Vsi ukrepi bodo izvajani tako, da bodo vsi površinski
vodotoki na območju občine v I. in II. kakovostnem razredu.
Posebna skrb bo namenjena sanacijam območij vodnih virov pitne vode.
Zbiranje, transport in odlaganje posebnih (industrijskih)
odpadkov se bo urejalo na nivoju regije oziroma republike.
Ker se v zadnjem času pojavljajo tudi problemi v zvezi s
plodno zemljo, je potrebno humus pri večjih zemeljskih delih deponirati na začasne deponije in ga nato uporabiti pri
urejanju zelenic v stanovanjskih soseskah in ob saniranju
zemeljske površine po končani graditvi podzemnih infrastrukturnih omrežij. Zato je potrebno določiti površine za
začasne deponije plodne zemlje ob gradbiščih. Te deponije
morajo biti na dostopnih mestih in v bližini gradbišča.
Potrebno je pripraviti sanacijski program in pričeti s
sanacijo kamnoloma pri Ilirski Bistrici.
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Priprava sanacijskih programov s področja sanacije naravnih virov je organizacijska naloga.Odgovorna je Občina
Ilirska Bistrica.
Sanacije naravnih virov so prikazane v Kartografskem
delu prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, na karti št. 6.
9. POSELITEV
V Občini Ilirska Bistrica je 63 naselij.
Razvoj v mestu Ilirska Bistrica usmerjamo na osnovi
izdelane urbanistične zasnove, katero je potrebno novelirati.
V ostalih redkeje poseljenih območjih pa bomo prostorski
razvoj usmerjali na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev
in izvedbenih dokumentov. Ohranitev in varovanje dobrin
splošnega pomena in njihovo izboljšanje zahteva takšno
izrabo, ki sloni tudi na ekoloških načelih. Zasnova poselitve
v dolgoročnem obdobju pomeni zgoščevanje naselij, s ciljem doseči višji kvalitativni nivo, revitalizacijo naselij, v podeželskih aglomeracijah (kmetijsko usmerjena območja) pa
omogočiti gradnjo predvsem za potrebe primarne proizvodnje.
Cilj zasnove omrežja je predvsem racionalna organizacija dejavnosti v prostoru z ustrezno povezavo med naselji.
Izhodišča za zasnovo omrežja naselij je tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti vsakega
naselja.
Tako so naselja razvrščena v naslednje tipe:
– ruralna naselja (tipa A),
– pretežno urbana naselja (tip B),
– urbana naselja (tip C).
Ruralna naselja (tip A)
Prevladujoča funkcija v tem tipu je kmetijska proizvodnja in število prebivalcev ne presega 100. Naselja gravitirajo
k višjerazvitim in bolje opremljenim centrom. Prisotna je

izrazita depopulacija, zato bo potrebno z zavestnimi ukrepi,
predvsem z dobro prometno povezavo povezovati ta naselja
v celovit sistem omrežja naselij.
Pretežno urbana naselja (tip B)
Pretežno urbana naselja so tista, kjer je že zaslediti tudi
industrijski razvoj, naselja pa imajo prevladujočo vlogo neagrarnega prebivalstva.
V teh naseljih se že pojavijo poleg oskrbnih funkcij tudi
storitvene (šolstvo, zdravstvo), katere bo potrebno še dopolnjevati in razvijati.
V to skupino uvrščamo naselja Podgrad, Knežak, Bač,
Jelšane in naselja, ki jih razvijamo predvsem s ciljem enakomernejšega razvoja občine, kot so Pregarje in Kuteževo-Zabiče-Podgraje; med slednjimi je potrebno vlogo posameznega
naselja opredeliti v skladu s prostorskimi omejitvami.
Urbana naselja (tip C)
V to skupino spada mesto Ilirska Bistrica.
9.1. Obstoječa ureditvena območja naselij
Vsa naselja v Občini Ilirska Bistrica imajo določena
ureditvena območja in zanje veljajo določila odloka o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
(Uradne objave Primorske novice, št. 17/94). Določila tega
odloka veljajo povsod tam, kjer ni sprejetih prostorskih izvedbenih načrtov in tam, kjer je predvidena izdelava PIN do
njihove izdelave.
Glede na glavne kulturno krajinske tipe in glede na
obstoječe omrežje poselitve ter organizacijo dejavnosti, je
območje Občine Ilirska Bistrica razdeljeno na pet ureditvenih enot:
– IB 1 – Brkini in dolina reke Reke
– IB 2 – Območje Snežnika
– IB 3 – Zgornja pivška dolina
– IB 4 – Podgrajsko podolje
– IB 5 – Ilirska Bistrica

Ureditvena enota

Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

IB 1
Brkini in dolina reke Reke

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
15S
16S
17S
18S
19S
20S
21S
22S
23S
24S
25S

Brce
Čelje
Dobropolje
Dolenje
Dolnja Bitnja
Dolnji Zemon
Fabci
Gabrk
Gornja Bitnja
Gornji Zemon
Harije
Hrušica
Huje
Jablanica
Janeževo brdo
Jasen
Jelšane
Kilovče
Koseze
Kuteževo
Mala Bukovica
Male Loče
Mereče
Nova vas
Novokračine

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP

Uradni list Republike Slovenije
Ureditvena enota

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 619

Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

26S
27S
28S
29S
30S
31S
32S
33S
34S
35S
36S
37S
38S
39S
40S
41S
42S
43S
44S
45S
46S
47S
48S
49S
50S
51S
52S
53S
54S
55S
56S
57S
58S
59S
60 I
61 I
62 R

Ostrožno brdo
Pavlica
Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podstenje
Podstenjšek
Podtabor
Pregarje
Prelože
Prem
Ratečevo Brdo
Račice
Rečica
Rjavče
Sabonje
Smrje
Soze
Starod
Studena gora
Sušak
Šembije
Tominje
Topolc
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko brdo
Vrbica
Vrbovo
Zabiče
Zajelšje
Zarečica
Zarečje
Zemenska Vaga
Mejni prehod Jelšane
Mejni prehod Starod
Klivnik in Mola

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
infrastruktura
infrastruktura
rekreacija

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN (del)
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN celota, del
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN

IB 2
območje Snežnika

1R

Mašun
Sviščaki
Udnik

tur. rekreac.
tur. rekreac.
rekreacija

PUP
ZN
PUP

IB 3
Pivška kotlina

1S
2S
3S

Bač
Knežak
Koritnice

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

PUP
PUP
PUP

IB 4
Podgrajsko podolje
IB 5
območje urbanistične zasnove
Ilirska Bistrica

PUP
S1
S2
S3
S4 / 1
S4 / 2
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

ZN
UN
ZN
PUP
UN
PUP
PUP
ZN
UN
PUP
UN
ZN
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Oznaka
ureditvenega
območja

S12
S13
S14/1
S14/2
C1
C2/1
C2/2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
O 1/1
O1/2
O2/1
O2/2
O3
O4
O5
P1
P2
P3
P4
Z1
Z2
Z3
Z4/1
Z4/2
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
K1
K2
IO1
IO2
PDP1
PDP2
Š1

Naziv

Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
proizvodnja
proizvodnja
proizvodnja
proizvodnja
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
kmetijska
kmetijska
infrastruktura
infrastruktura
centralne
posebne
športna

PUP
ZN
PUP
ZN
ZN
PUP
UN
UN
ZN
PUP
UN
PUP
UN
PUP
ZN
PUP
PUP
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
UN
PUP
PUP
LN
LN
UN
PUP
PUP

Ureditvene enote so opredeljene tudi v Kartografskem
delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 7.
Ureditvena območja naselij so označena v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 1. in 7.
(M 1:25000) in v Kartografski dokumentaciji Prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska
Bistrica, karta v merilu 1:5000. Vsako ureditveno območje
ima določeno tudi šifro.
9.2 Cilji
Na področju poselitve bomo v Občini Ilirska Bistrica
skrbeli za:
– učinkovitejše delovanje sistema naselij,
– učinkovitejše gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– pravočasno pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč,
– prenova naselij,
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– zagotavljanje lokacij storitvenim in oskrbnim dejavnostim po pomembnejših naseljih,
– zagotavljanje lokacij proizvodnim dejavnostim po pomembnejših naseljih,
– pravočasno pripravljanje prostorskih izvedbenih aktov (PIA),
– oživljanje opuščenih domačij in objektov.
9.3 Razvojne naloge
Strategija razvoja poselitve in razvoja dejavnosti v omrežju naselij.
Osnovni pogoj za skladnejši družbenoekonomski razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja
poselitve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje za
življenje v naseljih mestnega značaja in ostalih naselij, nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa racionalno uporabljanje neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja ter naravnih
in ustvarjenih vrednot.
Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru bomo upoštevali
naslednjo strategijo razvoja:
– Demografski razvoj (ki bo temeljil na naravni rasti) bo
potekal skladno z že obstoječo občinsko politiko policentričnega razvoja, pri tem je naša strateška usmeritev, da bo
naravni porast prebivalstva ostajal znotraj posameznih krajevnih skupnosti. Pozitivni selitveni saldo prebivalstva pa
bomo koncentrirali v naseljih mestnega značaja in ostalih
naseljih občinskega pomena. S takšno strateško usmeritvijo
bomo ohranjali vitalnost celotnega prostora Občine Ilirska
Bistrica.
– Z omrežjem naselij in usmeritvami za razvoj naselij po
omrežju naselij bomo v prostoru Občine Ilirska Bistrica ustrezno razmestili prebivalstvo ter sekundarne, terciarne in
kvartarne dejavnosti v prostoru.
– Za preprečevanje odseljevanja prebivalstva s hribovitih in manj razvitih območij občine, bomo zagotovili boljšo
prometno povezanost teh krajev v omrežju naselij z možnostjo zaposlitve za kmeta–delavca z ustanavljanjem manjših obratovalnic v bližini naselij, z ureditvijo osnovnega komunalnega standarda, s kapacitetami snovne preskrbe in z
drugimi aktivnostmi.
– Razvoj primarnih gospodarskih dejavnosti (kmetijstva,
gozdarstva) bomo primarno pospeševali z učinkovitim gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. To usmeritev
bomo lahko dosegli z uskladitvijo dolgoročne namenske
rabe površin z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov kmetijstva in gozdarstva.
– Dejavnosti v prostoru bomo usmerjali tako, da bodo
le-te imele čim manjše negativne vplive na okolje, za izboljšanje sedanjih negativnih vplivov na okolje (onesnaževanje
vode, zraka, degradirana območja) bomo izdelali ustrezne
sanacijske programe ter izvajali ukrepe sanacije.
– Naravno in kulturno dediščino bomo vrednotili in pripravili smernice ter upravljalni načrt za njeno ohranjanje. Z
revitalizacijo vaških jeder bomo obnovili star gradbeni fond
ter tako omogočili vitalnost ruralnih naselij.
– Izven ureditvenih območij naselij bomo dopuščali poselitev in druge posege v prostor le, če bodo namenjeni
kmetijski proizvodnji, izkoriščenju gozdov, pridobivanju in
izkoriščenju rudnin, turizmu in rekreaciji ter drugim dejavnostim, ki bodo neposredno povezane z naštetimi dejavnostmi, posege za ohranjanje in izboljševanju obstoječega stavbnega fonda, ter tiste posege, ki zaradi tehnoloških, ekoloških in prometnih razlogov ne bodo mogoči v ureditvenih
območjih naselij ter graditev objektov za potrebe splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite, vendar le pod
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pogoji, ki jih za varstvo naravnega in z delom ustvarjenega
okolja določa zakon.
– Infrastrukturna omrežja bomo še naprej razvijali tako,
da bo glede na zahteve in možnosti prometnega, energetskega in komunalnega gospodarstva ter naravnih razmer
posameznih območij omogočena čim bolj enakovredna oskrba vseh območij občine.
– Osnovne opredeliltve do arhitekture tako v mestu kot
ostalih naseljih morajo sloneti na dejstvu, da se mora Ilirska
Bistrica razviti iz dokaj vaškega, pozneje trškega naselja v
sodobni center, ki izhaja iz obstoječega tkiva v procesu
postopne modernizacije in obnove ter prestrukturiranja. Še
nadalje bomo posvečali večjo pozornost javnim zelenim površinam in le-te še nadalje povečevali. Nove mestne predele
bomo gradili tako, da se bodo integrirali v obstoječe mestno
tkivo.
Projekcija gibanja prebivalstva v Občini Ilirska Bistrica
je naslednja:
občina
1981
1991
2000
Ilirska Bistrica
15073
14486
15693
Operativne usmeritve za razvoj naselij
Pri usmerjanju razvoja naselij je potrebno doseči predvsem kvaliteten premik v procesu urbanizcije.
Skladen in načrten razvoj naselij, njihovo urejanje in
graditev bomo zagotavljali predvsem s:
– smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč,
– prenavljanjem in izboljšanjem obstoječega stavbnega fonda,
– dolgoročnimi programi za pridobivanje in urejanje
stavbnih zemljišč,
– usklajenim razvojem terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
– urbanistično oblikovalskim urejanjem, ohranitvijo in
izboljšanjem značilnega oblikovanega izraza posameznih naselij,
– dvigom komunalnega standarda,
– izboljšanjem prometnih povezav v naseljih in med
naselji,
– učinkovitimi telekomunikacijskimi zvezami.
Na podlagi teh operativnih usmeritev bodo pri razvoju
naselij prioritetne naslednje naloge:
– v pomembnejših naseljih (občinsko središče, pomembnejše lokalno središče):
– pri planiranju in načrtovanju stanovanjske graditve
bomo snovali takšne oblike, ki bodo racionalnejše in oblikovalsko primernejše od današnje disperzne individualne gradnje, vendar bodo vključevale tiste vrednote, ki jih prebivalci
iščejo v bivalnem okolju,
– pri opredeljevanju površin za razvoj bomo gradnjo
prvenstveno usmerjali na slabša kmetijska in slabša gozdna
zemljišča, poleg tega pa upoštevali možnosti priključitve na
prometno in komunalno infrastrukturo,
– pravočasno opremljanje stavbnih zemljišč bomo zagotovili s koncentracijo v posameznih zaključnih območjih,
– v prvem obdobju bomo pri razvoju naselij usmerjali
gradnjo k zapolnjevanju obstoječih stanovanjskih predelov
ter pospeševali prenovo in oživitev že pozidanih območij.
– v lokalnih središčih ter drugih naseljih:
– gradbeni razvoj teh naselij bomo praviloma prilagajali
obstoječim mejam naselij, pri načrtovanju pa dajali večji
poudarek celoviti in parcialni prenovi celotnih ali delov naselij s poudarkom na usmerjanju posameznih funkcij naselij v
primerno opremljena in urejena območja naselij, sanacijskim programom, omogočali celovito zasnovo nadomestne
gradnje, zagotovili osnovno prometno in komunalno opremljenost.
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Operativne usmeritve za razvoj dejavnosti v omrežju
naselij
Za organizacijo mreže naselij so podane tudi globalne
usmeritve za razvoj terciarnih, sekundarnih in kvartarnih dejavnosti v omrežju naselij:
– večje industrijske komplekse bomo razvijali pretežno
na obstoječih lokacijah z boljšim koriščenjem prostora in
fleksibilnimi zasnovami. Manjše obrate pa bomo odpirali v
lokalnih centrih, da zagotovimo prebivalstvu možnost zaposlitve blizu doma, ob upoštevanju omejitev pri izboru bodočih proizvodnih dejavnosti,
– površine za dejavnosti tercialnega in kvartalnega sektorja bomo zagotavljali predvsem z boljšo ureditvijo sedanjih
centrov naselij,
– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora
upoštevati razvoj kmetijstva in gozdarstva kot osnovne funkcije tega prostora. Samo na osnovi razvitega kmetijstva in
gozdarstva bo mogoče razvijati tudi dopolnilne dejavnosti,
kot so turizem, drobno gospodarstvo itd.
Usmeritve razvoja sekundarnih počitniških bivališč
Problem sekundarnih bivališč v Občini Ilirska Bistrica je
potrebno reševati skladno z razvojem poselitve in razvojem
turizma. To pomeni:
– obravnavati sekundarna bivališča kot posebno stanovanjsko gradnjo z vsemi prostorskimi in funkcionalnimi zahtevami in pogoji,
– varovati turistično razvojno zanimiva območja pred
tovrstnimi posegi,
– v celotnem prostoru občine bomo do leta 2000 odpirali nova zazidljiva območja za sekundarna počitniška bivališča le v območjih, kjer ima turizem prednostno funkcijo
oziroma bomo dopustili le smiselno dopolnjevanje že obstoječih območij sekundarnih bivališč, prenovo ter adaptacijo
obstoječih objektov v sklopu naselij ali objektov samotnih
domačij.
Temeljne usmeritve za nadaljnji razvoj sekundarnih počitniških bivališč so:
– gradnja počitniških hiš je lahko le na komunalno
urejenih parcelah, zato bo potrebno za že opredeljena območja izdelati ustrezne prostorsko izvedbene akte,
– preureditev opuščenih kmetijskih objektov je mogoča ob upoštevanju usmeritev strokovne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine. V hribovitih območjih je mogoča gradnja posameznih počitniških hiš znotraj naselja, ob
upoštevanju gabarita in temeljnih arhitektonskih elementov
grajene strukture,
– nadaljnja gradnja sekundarnih počitniških bivališč bo
temeljila na kompleksni in podrobni preučitvi že obstoječih
ali potencialno primernih območij.
Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti v
omrežju naselij za zagotavljanje boljše kvalitete bivanja.
Za enakomernejši razvoj celotnega območja Občine
Ilirska Bistrica ter zagotavljanje družbeno in gospodarsko
smotrne prostorske organizacije proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter zagotavljanje boljšega
družbenega standarda bomo v Občini Ilirska Bistrica razvijali
posamezne tipe naselij kot pomembnejše nosilce nadaljnjega družbenega in gospodarskega razvoja.
– središče občinskega pomena.
Ilirsko Bistrico bomo razvijali kot središče občinskega
pomena za Občino Ilirska Bistrica. Infrastrukturno omrežje
bomo še naprej razvijali tako, da bo glede na zahteve in
možnosti prometnega, energetskega in komunalnega gospodarstva ter naravnih razmer posameznih območij omogočena čim bolj enakovredna oskrba vseh območij občine.
Zaradi omejitve širjenja na 1. območje kmetijskih zemljišč,
bo stanovanjska gradnja potekala na manjših površinah.
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Skladno z razvojem industrije bomo razvijali tercialne in kvartalne dejavnosti. Skladno s povečanjem naselja bomo v
naselju gradili tudi infrastrukturo.
– pomembnejša lokalna središča:
Podgrad, Knežak, Bač bomo razvili v pomembnejša
lokalna središča Občine Ilirska Bistrica, ki bodo omogočala
gravitacijskemu območju zalednih naselij oskrbo in zaposlitveno središče. Na ta način bomo zaustavili proces praznjenja vasi v teh območjih.
– lokalna središča:
Pregraje, Jelšane, Kuteževo, Podgraje, Zabiče,
– manjša lokalna središča
Novokračine, Vrbovo, D. Zemono, Koseze, Harije, Zarečje, Topolc, Šembije, Bitnja, Prem, Ostrožno brdo, Hrušica, Starod.
Ostala naselja so bolj ali manj pretežno ruralnega značaja. V bodoče bomo v teh naseljih pospeševali razvoj kmetijske dejavnosti. Vse prostorske posege v teh naseljih bomo podrejali izboljšanju bivalnih pogojev domačega prebivalstva in razvoju kmetijskih gospodarstev. Dolgoročni razvoj v ruralnem prostoru mora upoštevati obstoj in razvoj
kmetijstva in gozdarstva in na osnovi teh dejavnosti razvijati
turizem in drobno gospodarstvo.
Problem razvoja naselij v občini predstavlja težnja po
praznjenju oziroma upadanju števila prebivalcev. Rešitev je v
izboljšanju prometne povezanosti teh območij in v dvigu
komunalnega standarda.
Organizacija omrežja naselij in razvoja dejavnosti v
omrežju naselij za zagotavljanje boljše kvalitete bivanja je
prikazana v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, kartogram št. 1.
Usmeritve za novogradnje in prenove
Novogradnje bomo usmerjali predvsem na komunalno
opremljena zemljišča. V vseh demografsko ogroženih naseljih je potrebno omogočiti čimkrajše postopke za pridobitev
potrebnih dovoljenj, tako za prenove kot tudi za novogradnje.
Prenove stanovanj bomo izvajali predvsem v centralnih
naseljih (Ilirska Bistrica, Podgrad, Knežak, Bač) in v naseljih, ki imajo večjo kulturno dediščinsko vrednost (Prem,
Starod).
Prenova proizvodnih, oskrbnih, storitvenih in drugih
objektov bo potekala v vseh centralnih naseljih.
9.3.1 Izgradnja, širitev in prenova naselij z urbanistično
zasnovo ter urejanje območij s krajinsko zasnovo
Razvoj naselij in območij s poudarjenimi centralnimi,
turističnimi in rekreacijskimi funkcijami bomo usmerjali z
urbanističnimi zasnovami naselij in krajinskimi zasnovami
območij:
a) urbanistična zasnova za mesto Ilirska Bistrica je sestavni del dolgoročnega plana in bo v prihodnje novelirana –
organizacijska naloga
b) krajinska zasnova za območje Snežnika je sestavni
del tega dolgoročnega plana in se bo v prihodnje novelirala
–organizacijska naloga.
9.3.1.1 Urbanistična zasnova za mesto Ilirska Bistrica
Mesto Ilirska Bistrica s 4897 prebivalci je glavno urbanizacijsko središče v občini, ki leži v tako imenovani Reški
kotlini. Linearna oblika mestnega tkiva je nastala s povezovanjem dveh naselij, Ilirske Bistrice in Trnovega ob glavni
prometnici. Porast prebivalstva je bil v posameznih obdobjih
zelo neenakomeren. Šele po letu 1948 je vidna stalna rast
populacije, predvsem zaradi vedno večjega števila delovnih
mest v Ilirski Bistrici. Ilirska Bistrica predstavlja glavni zaposlitveni center v občini (75% vseh delovnih mest). Kot večje
industrijsko območje je bil opredeljen kompleks zemljišč
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med železniško progo in reko Reko. Stanovanjska gradnja
je bila usmerjena na območju med obe prvotni naselji, na S
Trnovega in na JV Bistrice proti Jasenu. Tja so bile locirane
tudi centralne dejavnosti – šola, VVZ, zdravstveni dom.
9.3.1.1.1 Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja
Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja mesta Ilirska Bistrica so:
– usklajen razvoj socialne sfere z materialno bazo,
– smotrnejše prostorsko razporejanje dejavnosti in ustrezna namenska raba prostora,
– varstvo kmetijskih zemljišč in človekovega okolja,
– zmanjševanje onesnaženosti in zaščita vode, zraka
in tal,
– upoštevanje oblikovalskih izhodišč in kriterijev, prilagojenih potrebam človeka in krajine.
Za dosego teh ciljev se bo pridobila ustrezna urbanistična dokumentacija in pravočasno zagotovila stavbna zemljišča.
9.3.1.1.2 Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru
V hierarhiji naselij, ki jo določa republiški plan, je Ilirska
Bistrica opredeljena kot občinsko oskrbno središče in tako
vodilni urbanizacijski center v občini. Mesto bo še naprej
upravno, skrbno in zaposlitveno središče z gravitacijskim
zaledjem celotne občine. Demografska projekcija za mesto
Il. Bistrica predvideva porast prebivalstva od 4.897 (za leto
1988) na 5.300 (za leto 2000).
Glede na demografsko prognozo bodo:
– zagotovljene lokacije za nove industrijske dejavnosti
in prelokacije starih zaradi njihove sanacije,
– dopolnjena ponudba oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
– zgrajena dodatna stanovanja.
Delovna mesta so močno skoncentrirana v mestu IIirska Bistrica (75% delovnih mest v občini). Število teh mest se
bo po napovedih do leta 2000 povečalo od 3.520 (leto
1988) na 4.473, kar še vedno znaša skoraj 75% vseh v
občini. Znotraj tega števila se bo zagotovilo tudi ustrezno
razmerje delovnih mest po sektorjih dejavnosti, ki bo omogočalo nemoteno družbeno reprodukcijo. Projekcija gibanja
prebivalstva predstavlja osnovo za oceno potreb po stanovanjih. Glede na to bodo leta 2000 zgrajenih 475 stanovanj za
potrebe novih prebivalcev nadomestnih stanovanj na račun
dotrajanosti in prenove ter dviga stanovanjskega standarda.
To bo doseženo s kombinacijo nižjih, srednjih in višjih gostot pozidave na novih površinah in s predvidenimi prenovami.
9.3.1.1.3 Zasnova dolgoročnega razvoja na ureditvenem območju mesta
Zasnova organizacije dejavnosti:
– centralne dejavnosti bodo razporejene tako, da bo
zagotovljena enakomerna oskrba in dosegljivost uslug,
ustrezna povezanost z obstoječimi dejavnostmi ter dvig
njihove kvalitete,
– individualna gradnja njižjih gostot (ca. 65 preb./ha)
se umika na reliefno bolj razgibane površine,
družbena usmerjana gradnja večjih gostot (ca. 150
preb./ha) pa na že načete cone na nižjh legah,
– industrijsko proizvodne cone in cone za drobno gospodarstvo se bodo širile na ustreznih obstoječih lokacijah,
kamor se bo selila tudi nesprejemljiva proizvodnja iz stanovanjskih območij,
– športne površine, ki se navezujejo na rekreacijske
aktivnosti in na aktivnosti prebivalcev v prostem času, se
bodo z ureditvijo osrednjega športnega parka povezale v
zaključen sistem,
– zelene površine predstavljajo v strukturi pretežne namembnosti območij velik delež; od tega predstavljajo že
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obstoječe gozdne površine ca. 45%, vključene pa so zaradi
varovalne funkcije in kot t. i. “zelena pljuča“, saj mesto leži v
III. območju onesnaženosti zraka,
– infrastrukturni objekti in naprave bodo sanirani oziroma dograjeni tako, da bo zagotovljeno kvalitetno funkcioniranje predvidenih con in dejavnosti v njih.
Zasnova namenske rabe prostora na ureditvenem območju mesta
(Kartografski del – KD: karta št. 3)
a) Zasnova razporeditve stanovanj
Iz karte namenske rabe površine v ureditvenem območju mesta je razvidna razporeditev stanovanjskih območji
katerih skupna površina je 22 ha.
b) Zasnova družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti
Centralne dejavnosti se navezujejo na obstoječe dejavnosti s poudarkom na koncentraciji teh dejavnosti v dveh že
obstoječih centrih (Trnovo in Il. Bistrica) in dograditvijo tretjega, ki bo oba povezoval (cona C1).
Osnovna preskrba, ki je sestavni del stanovanjskega
standarda in spada k t. i. razširjenemu stanovanju, bo vključena kot sestavni del v vsa stanovanjska območja. Staro
mestno jedro in lokacije ob glavnih prometnicah se bo oživilo z gostinsko in turistično ponudbo, ki jo bodo dopolnjevale
tudi določene storitvene dejavnosti.
c) Zasnova razporeditve proizvodnih dejavnosti
Tem dejavnostim je namenjen nižinski del ureditvenega
območja, kjer je že obstoječa industrijska cona, ki se razširi
in dopolni z nekaj conami drobnega gospodarstva. Ob upoštevanju koncepta ločenih smeri razvoja industrije in stanovanjskih območij, ki ga pogojujejo tudi naravne danosti (konfiguracija, vetrovnost), se bo v ta predel selila tudi neustrezna industrijska proizvodnja iz stanovanjskih con. Zaradi stanja okolja bodo imeli prednost ekološki pogoji, to je
varovanje zraka, tal in vode, kar zahteva tudi sanacijo obstoječe industrije.
d) Infrastrukturni objekti in naprave
– Nadaljnji razvoj zahteva razširitev obstoječe RTP postaje, v novih stanovanjskih in ind. območjih pa bo postavljeno ustrezno število transformatorskih postaj. (KD: karta št. 8),
– Na območju mesta bo dograjeno kanalizacijsko
omrežje – predvidena so tri priključna območja in dva sistema odvodnjavanja–mešani in ločeni. (KD: karta št. 7).
Za čiščenja odpadnih vod bodo zgrajene čistilne naprave – več industrijskih in centralna komunalna čistilna
naprava.
– Vodovodno omrežje (KD: karta št. 6) bo potrebno
dograditi in sanirati, tako da se bodo zmanjšale izgube vode
v sistemu in bo zagotovljena kvalitetna oskrba s čisto pitno
vodo. Za potrebe industrije je kot organizacijska naloga
opredeljena izdelava projekta oskrbe z industrijsko vodo, da
bi se zmanjšale potrebe po pitni vodi.
– Tranzitni promet bo dolgoročno prevzela nova magistralna cesta. Zaradi hrupa in onesnaževanja na obstoječi
glavni cesti skozi mesto, pa bo usposobljena tudi obvoznica
ob železniški progi. Mrežo stanovanjskih cest se bo kvalitetno izboljšalo (pločniki, razsvetljava) v novih conah pa uredilo
v skladu z izvedbeno dokumentacijo. (KD: karta št. 5),
– Glede na usmeritev, da se do leta 2000 zagotovi 45
priključkov/100 preb. (stanje je 24 priključkov/100 preb.),
bo potrebno razširiti PTT omrežje za ca. 900 novih telefonskih priključkov. Poleg tega je potrebno dvigniti kvaliteto vseh
PTT uslug, za kar bo dograjen adaptiran obstoječ objekt.
– V dolgoročnem planu je predvidena izgradnja plinovoda, ki poteka V od ureditvenega območja in omogoča
navezavo mesta na ta ekološko čist vir energije (organizacijska naloga).
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e) Rekreacija in šport
Tej dejavnosti so namenjene zelene površine in telesnokulturni objekti (KD: karta št. 3 in 4).
V osrednje športno-rekreacijsko območje bo vključen
atletski stadion, večnamenska športna dvorana, igrišča za
košarko, tenis ipd. V sklopu sistema zelenih površin (ob
vodotokih in drugih zelenih površinah) bodo speljane peš
poti za sprehode in rekreacijski tek, na razgledno točko na
Gradišče pa trim steza in sprehajalna pot.
Za urejanje trim steze in sprehajalne poti na Gradišču
nad Trnovim je potrebno pridobiti soglasje ZVNKD Gorica.
9.3.1.1.4. Opredelitve za uresničevanje urbanistične
zasnove in oblikovanje usmeritve
a) Način urejanja s prostorsko izvedbenimi akti (PIA) –
(KD: karta št. 9)
Za vsa območja v mestu bodo sprejeti ustrezni PIA. V
okviru srednjeročnih planov se bodo izdelale programske
zasnove za izdelavo PIN, s katerimi se bodo urejala posamezna območja v mestu.
b) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter krajinskih vrednot
Spomeniško varovani objekti in obeležja se bodo vzdrževali, urejali in prezentirali na podlagi smernic spomeniškovarovalne službe. Ambientalno značilno zelenje se bo varovalo in dopolnjevalo z novimi nasaditvami. (KD: karta štev. 4)
Območje starega mestnega jedra, s trgom in cerkvijo
je zaključek linearnega sistema mesta in je v sklopu prenove
predvideno za stanovanja in centralne dejavnosti.
Obcestni prostor ob Gregorčičevi in Bazoviški cesti bo
ta linerni sistem poudarjal tako v funkcionalnem (centralne
dejavnosti), kakor v oblikovalskem vidiku.
c) Urbanistično-oblikovalske usmeritve
V primeru, ko se cona deli in ureja z dvema različnima
izvedbenima aktoma, se bo s programskimi izhodišči podalo
smernice za enotno urejanje celotne cone.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije za območje proizvodnih dejavnosti je potrebno upoštevati ureditev obrečnega prostora (zeleni pas) in ustrezne bariere proti naselju.
Podrobnejša oblikovalska izhodišča so podana v strokovnih osnovah za izdelavo urbanistične zasnove in se jih bo
v procesu planiranja in izdelave izvedbenih aktov upoštevalo
in po potrebi dopolnilo.
9.3.1.2. Krajinska zasnova Snežnik
9.3.1.2.1. Skupni interesi in cilji ter merila za doseganje teh ciljev v občinah Ilirska Bistrica in Cerknica
– Republiški dolgoročni plan opredeljuje območje
Snežnika kot območje prednostno namenjeno razvoju turizma, obenem pa je velik del predlagan za razglasitev krajinskega parka.
– Posege v prostor se bo načrtovalo in izvajalo v skladu
s specifično identiteto prostora, vključujoč krajinsko ekološke značilnosti, kulturno zgodovinske, etnološke in ambientalne vrednote s ciljem ohranjanja kulturne krajine.
– Ohranjale in izboljševale se bodo gospodarske in
splošno koristne funkcije gozdov.
– Ohranjalo se bo ekološko ravnovesje in zagotavljalo
pogoje za obstoje ogroženih in drugih vrst divjadi predvsem
medveda, volka, gamsa, divjega petelina ter delno risa.
– Zagotavljali se bodo pogoji za rekreativno-turistične
dejavnosti tako zimskega kot letnega turizma, vendar morajo
te biti podrejene ohranjanju prostorskih kvalitet in ekološkega ravnovesja.
Kot organizacijska naloga je opredeljeno ažuriranje krajinske zasnove z najnovejšimi naravovarstveno gozdarskimi
spoznanji.
9.3.1.2.2. Usmeritve za razvoj dejavnosti na območju
krajinske zasnove – organizacija dejavnosti v prostoru
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Razvoj dejavnosti na območju krajinske zasnove temelji na usmeritvah občin Ilirska Bistrica, Postojna in Cerknica
po skupni oziroma zaključeni turistični ponudbi Snežnika in
Notranjskega regijskega parka. V skladu s konceptom turističnega razvoja na območju obdelave se bode širile turistične kapacitete na Sviščakih (celoletna ponudba) in obnovile v
Leskovi dolini. Oblike in načine turistične ponudbe se bo
usmerjalo v čim večje ohranjanje prostorskih kvalitet in ekološkega ravnovesja. Glede na takšno usmeritev, se bo razvijalo tudi vse ostale dejavnosti.
9.3.1.2.3. Podrobnejša zasnova dolgoročnega razvoja na območju krajinske zasnove Snežnika
9.3.1.2.3.1. Zasnova organizacije dejavnost
9.3.1.2.3.1.1. Razporeditev proizvodnih dejavnosti
Gozdarstvo (karta št. 2)
Na območjih, kjer so predvideni posegi v gozdni prostor se bodo zmanjšale površine lesno proizvodnih gozdov.
Zaradi ohranjanja življenjskega prostora prostoživečih živali
bodo opredeljene mirne cone gozdov, ki bodo zaprte pred
obiskovalci.
Lovstvo
Področje varstva in gojitve divjadi je po zakonu področje posebnega družbenega pomena, kamor spada tudi ohranjanje, vzdrževanje in izboljševanje življenjskih pogojev za
divjad. V skladu s tem bo sklenjen tudi ustrezen sporazum
glede načina in časa gospodarjenja z gozdom. Območja
medvedjih brlogov in rastišča divjega petelina se bo ohranjalo v čim bolj naravnem stanju, brez večjih posegov v prostor.
Izkoriščanje rudnin
Na celotnem območju krajinske zasnove ni dovoljeno
izkoriščanja rudnin.
9.3.1.2.3.1.3. Rekreacija v naravnem okolju (karta
št. 1)
Kot turistično dopolnitev uslug Kvarnerja, slovenske
obale, cerkniškega in postojnskega območja–tako poleti
kot pozimi se bo dopolnilo ponudbo že obstoječega turističnega centra na Sviščakih in kvalitetno izbojšalo infrastrukturo.
9.3.1.2.3.1.3. Infrastruktura omrežja, objekti in naprave (karta št. 1)
Ceste
Za obstoječe in predvidene dejavnosti na tem območju
je prometno omrežje dovolj razvejano. Pri nadaljnjem gospodarjenju s cestami se bo skrbelo za:
– vzdrževanje obstoječih cestnih povezav v smislu kvalitetne izbojšave obstoječih vozišč, za povečanje njihove
prometne varnosti (ureditev izogibališč, nevarnih ovinkov in
odcepov, podpornih zidov ipd.) in povečanje varstva okolja
(lovilci maščob, preprečevanje erozije, zavarovanje jas,...).
Edini večji predvideni poseg je prestavitev ceste na
Sviščakih, tako da se bo varovalo jaso in zagotovilo funkcioniranje načrtovanega centra.
Parkirišča
– posodobilo in opremilo se bo ustrezno število parkirišč na Sviščakih.
Žičnice
V sklopu rekreacijskega centra Sviščaki, se bo funkcionalno zaokrožilo obstoječi sistem žičnic in smučarskih
prog za potrebe rekreacijskega smučanja.
Oskrba z električno energijo
Za oskrbo z električno energijo zadošča obstoječe daljnovodno omrežje za transformacijo pa bo potrebno zgraditi
trafo postaje, katerih dimenzije in lokacije bodo opredeljene
na podlagi kvantificiranih potreb v prostorskih izvedbenih
aktih.
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Oskrba z vodo
Na Sviščakih se bo v prvi fazi usposobilo obstoječe
zbiralnike. V primeru dodatnih potreb, pa se bo na podlagi
posebnih raziskav določil način izvedbe razrešitve.
Odvajanje odplak
Območje Sviščakov leži v IV. varstvenem pasu izvira
Bistrice, zato je nedopustno odvajanje neprečiščenih odpadnih vod v podzemlje. To nevarnost bo preprečilo učinkovito zbiranje in čiščenje odpadnih vod čemur najbolj ustreza
kanalizacija s čistilno napravo.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Na celotnem območju bo urejeno zbiranje odpadkov in
organiziran odvoz na centralno odlagališč izven območja
obdelave.
PTT
Glede na planiran razvoj turizma bo potrebno zagotoviti
ustrezno telefonsko povezavo Sviščakov.
9.3.1.2.3.2. Zasnova namenske rabe prostora na območju krajinske zasnove Snežnik
9.3.1.2.3.2.1. Varstvo naravne dediščine in drugih
vrednot okolja (karta št. 2.)
Na območju krajinske zasnove so predlagane oziroma
že razglašene naslednje naravne znamenitosti:
Krajinski park: del območja krajinske zasnove, ki se
nahaja v Občini Il. Bistrica, leži v predlaganam krajinskem
parku Snežnik.
Naravni rezervat: Botanični rezervat Snežnik (195,59
ha), ki se z odlokom varuje že od leta 1964 (Uradni list LRS,
št. 4-27/64), bo po novem predlogu razširjen in se bo
imenoval Naravni rezervat Snežnik–Zdrocle. Del rezervata,
ki sega v območje krajinske zasnove meri 433,12 ha. Severni del predlaganega naravnega rezervata Zatreb–Planinc.
Naravni spomenik: Snežniško brezno
Velika Padežnica gozdni rezervati, ki so razglašeni kot
gozd s posebnim pomenom: Gozdni rezervat Snežnik, 19,2
ha (Uradni list SRS, št. 35/79) del gozdnega rezervata
Zatreb–Planinc, 30, 36 ha (Odločba SO Ilirska Bistrica, št.
321-4/79-4/5, 29. 1. 1980). Poleg navedenih objektov in
območij so evedintirani še številni objekti in območja naravne dediščine, ki so bodisi republiškega, regionalnega ali
lokalnega pomena in bodo zato varovani z ustreznimi režimi.
9.3.1.2.3.2.2. Gozdarstvo
Pri gospodarjenju z lesno-proizvodnimi gozdovi bo posebna pozornost posvečena živalski komponenti ekosistema. V varovalnih in gozdovih s posebnim namenom pa se bo
dosledno izvajalo zakonske zahteve. Zaradi poudarjenih okoljetvornih in kulturno pogojenih funkcij gozda na obravnavanem območju se praviloma ne bo gradilo novih gozdnih
prometnic.
9.3.1.2.3.2.3. Rekreacija in turizem (karta št. 1)
Rekreacija
Na območju Krajinske zasnove se bo razvijalo take
oblike zimske in letne rekreacije, ki bodo kvalitete tega
prostora ohranjale in najustrezneje izkoriščale;
a) zimska rekreacija:
– rekreacijsko smučanje, sankanje in igre na snegu
(Sviščaki–Udnik),
– turno smučanje in tek na smučeh (celo območje,
razen NR),
– lov (celo območje, razen NR);
b) rekreacija v ostalih letnih časih:
– planinarjenje, pohodništvo, izletništvo, jahanje, sprehodi (celo območje – v NR pa le po markiranih poteh),
– lov (celo območje, razen NR),
– individualni in kolektivni športi na igriščih (Sviščaki).
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Turizem
Sviščaki so že delno opremljeni s splošno infrastrukturo, kar pomeni, da je družba z investicijskimi vlaganji vplivala
na povečano vrednost zemljiške rente na tem območju. Da
bi to izkoristili, se bo razvijalo organizirano turistično ponudbo s tako obliko nočitvenih zmogljivosti, ki bodo dajale maksimalne rezultate ob upoštevanju ekoloških, naravovarstvenih in ambientalnih značilnosti območja. Za razvoj turizma se
bo Sviščake dokončno opremilo s komunalno in rekreacijsko infrastrukturo za okrog 800–1000 stacionarnih gostov,
oziroma za 1500 vseh gostov. Dokončno število bo opredelil prostorski izvedbeni akt. To število bo osnova za dimenzioniranje komunalne infrastrukture.
Pri oblikovanju turističnega centra na Sviščakih se zahteva tudi sanacijo obstoječega naselja in smučišč na Udniku.
9.3.1.2.4. Usmeritve za uresničevanje krajinske zasnove
9.3.1.2.4.1. Način urejanja (karta št. 4),
– Sviščaki-turistično naselje z razvito turistično-rekreacijsko ponudbo se bo urejalo z zazidalnim načrtom,
– Udnik -smučišča s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in napravami se bo urejalo s prostorskimi ureditvenimi
pogoji.
– Ostalo območje – pretežno gozdno območje namenjeno varovanju naravnega ekosistema, eksploatiranju gozdov, gojenju divjadi in rekreaciji v naravnem okolju se bo
urejalo s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
9.3.1.2.4.2. Urbanistično – oblikovanje smernice (karta št. 3)
Predvidene širitve in graditev novih objektov se bo izvajala v opredeljenih ureditvenih območjih. Izven njih je mogoče postaviti oziroma usposobiti le posamičen manjši objekt
brez turističnih nočitvenih kapacitet (postojanka, počivališče, okrepčevalnica,...), ki pa mora upoštevati tipiko krajevne arhitekture.
Vsi posegi se morajo čimbolj prilagoditi reliefu, tako da
so potrebna čimmanjša zemeljska dela. Poleg tega se tudi
čimbolj čuva drevje, tako da se med več variantami izbere
tisto, ki zahteva manjši posek drevja in je vizualno manj
izstopajoča.
Krajinske dominante in posebnosti kot so gozdni rob,
značilne reliefne oblike, naravne dominante, kvalitetni ambientni (karta št. 3) se maksimalno čuvajo in ustrezno označijo ter vključijo v turistično ponudbo. Isto velja tudi za varovane poglede in razgledišča, ki se ne smejo okrniti z nobenim posegom. Poleg naravnih razgledišč, se bodo za popestritev in razbitje monotonosti in nepreglednosti gozdnih
območij, postavili tudi razgledni stolpi (opazovalnice), ki bodo ustrezali vsem prej naštetim zahtevam.
Zaradi obsežnih gozdnih površin in slabše orientacije v
njih, se mora doseči temu ustrezno gostoto oznak in markacij, ki morajo biti enotno oblikovane in ustrezati celostni
grafični podobi (izdelala naj bi se za celotno območje Snežnika).
Sviščaki–Udnik
Obstoječe vikend naselje se mora sanirati in s plombami doseči primerno gostoto. Lokacije novih objektov se
določijo znotraj ureditvenega območja, arhitektonsko oblikovanje pa mora ustrezati krajevni tipiki.
Obstoječa smučišča na Udniku se sanirajo in funkcionalno zaokrožijo ter izvedejo v skladu z zahtevami krajinske
zasnove. Gozdni rob se formira ob celotni površini smučišč,
potek in izgled smučarskih naprav in prog pa mora biti
čimbolj prilagojen okolju.
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9. 3. 2.
Območja prenove
Prenovo bomo usmerjali predvsem v starejše dele naselja s kvalitetno urbanistično in stavbno dediščino in v
degradirane dele naselij z namenom zagotoviti boljše bivalno in delovno okolje ter višji komunalni standard:
Ureditvene
enote

Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

Namembnost

Način
urejanja
s prostorsko
izvedbenimi
akti PIA

IB1
Brkini in
dolina reke
Reke

36 S
44S

Prem
Starod

stanovanjska
stanovanjska

UN
UN celota, del

IB5
območje
urbanistične
zasnove
Ilirska
Bistrica

S2
S4/2
S8
S10
C2/2
C3
C6
C8
Z4/2
Z9
Z10

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
centralna
centralna
centralna
centralna
zelene p.
zelene p.
zelene p.

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

9.3.3. Izgradnja in širitev ostalih naselij
Izgradnja in širitev ostalih naselij bo potekala v skladu z
zastavljenim programom dela in v okviru finančnih, organizacijskih in strokovnih možnosti.
9.3.4. Izvajanje razvojnih nalog
Za posamezna območja v občini bodo pripravljeni varstveni in varstveno razvojni programi, ki jim bo sledila izvedba v prostoru, ki ima naslednje faze:
– priprava strokovnih osnov (odločitev o pristopu k investiciji, predhodna dela in idejni projekt),
– plansko usklajevanje (usklajevanje v prostoru z območjem izključne in omejene rabe),
– pridobitev izvedbenih aktov in upravnih dovoljenj (izdelava in sprejem PIN, izdaja lokacijskega dovoljenja, priprava in sprejem investicijskega programa, izdelava tehnične dokumentacije in izdaja gradbenega dovoljenja),
– gradnja (od začetka do zaključka gradnje, tehničnega pregleda objekta z izdanim uporabnim dovoljenjem).
9. 4 Usmeritev, kriteriji, pogoji in naloge za gradnjo na
stavbnih zemljiščih,
– usmeritev, kriteriji (kot osnove za gradnjo na območjih razpršene gradnje):
– dostopnost in komunalna opremljenost,
– lokacija ne sme biti vedutno izpostavljena,
– dejavnost ne sme biti moteča za okolje,
– pogoji za urejanje stavbnih zemljišč:
– strnjen kompleks,
– možnost priključitve na javna komunalna omrežja in
naprave,
– usmeritve in naloge komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč:
– priključitev na infrastrukturna omrežja in naprave,
– programske zasnove:
Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte
se bodo izdelovale po potrebi za celotno območje občine.

9.5 Priprava za planske naloge
V okviru ureditvenih območij naselij:
a) bomo z zazidalnimi načrti urejali:
– območja za stanovanjsko, turistično, industrijsko,
obrtno, športno-rekreacijsko in komunalno dejavnost,
– območja zahtevnih objektov;
b) z ureditvenimi načrti bomo urejali že pozidano strukturo naselja, in sicer:
– v mestu Ilirska Bistrica (S2, S4/2, S8, S10, C2/2,
C3, C6, C8, Z4/2, Z9, Z10), ter naselji Prem in Starod (kvalitetna mesta in vaška jedra),
– v ostalih naseljih, ki so pomembna za ohranitev naravne in kulturne dediščine in za turistični razvoj – posege v
prostor, ki niso namenjeni graditvi, vendar pomenijo v prostoru spremembo (zelene rekreacijske površine, pokopališča);
c) s prostorsko ureditvenimi pogoji bomo urejali:
– že zgrajene dele naselij,
– manjše zapolnitve naselij,
– območja, ki niso opredeljena za razvoj,
– manjše infrastrukturne objekte in naprave,
– večino naselij v občini;
d) z lokacijskimi načrti bomo urejali gradnjo pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav.
Izven ureditvenih območij naselij bomo z (s):
– ureditvenimi načrti urejali posege v prostor, ki niso
graditev (urejanje zelenih rekreacijskih površin, melioracijskih območij, območij varovanja naravne dediščine, ki bodo
razglašene za naravno znamenitost in kulturni spomenik,
razširitev kamnoloma in separacije glinokopa in ostale dnevne kope, večje in zahtevnejše vodne gospodarske ureditve,
zahtevnejše aglomelioracije),
– lokacijskimi načrti urejali gradnjo pomembnejših infrastrukturnih objektov in naprav in turistično rekreacijskih
komunikacij,
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– prostorsko ureditvenimi pogoji urejali odprti prostor s
sodelovanjem vseh dejavnosti prisotnih v tem prostoru (manjše melioracije in vodno gospodarsko ureditve in takšne, ki
ne načenjajo ekološkega ravnotežja in ne povzročajo navzkrižnih interesov v kulturni krajini, manjše infrastrukturne
objekte in naprave, ki nimajo kvarnih vplivov na prostor,
manjša odlagališča odpadkov izven zavarovanih območij pitne vode, posamične objekte, ki so v skladu z namensko
rabo in dejavnostjo na predlaganem območju in nimajo kvarnega vpliva na kulturno krajino).
Prostorski ureditveni pogoji se bodo zaradi specifičnosti posameznih funkcionalnih območij občine izdelali po naslednjih opredeljenih funkcijah območjih:
Zgornja Pivka, širše območje mesta Ilirska Bistrica (del
doline reke Reke), Podgora, Brkinski predel, Podgrajsko
podolje, južni predel občine (Jelšane, Novokračine) in območje Snežniške planote (izven območja krajinske zasnove).
Opredelitev kulturno krajinskih tipov in usmeritev za
varstvo, oblikovanje in nego krajine je organizacijska naloga.
9.6 Osnove za program priprave prostorskih izvedbenih aktov
V Občini Ilirska Bistrica so sprejeti naslednji PIA:

Št.

7 / 5. 2. 1999 / Stran 627

– ZN za območje S-13 v Ilirski Bistrici (Uradne objavePrimorske novice, št. 24/97),
– ZN za obrtno cono v Jelšanah (Uradne objave Primorske novice, št. 44/87),
– sprememba ZN za stanovanjski predel Otoka S-12 v
Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorske novice, št. 21/86),
– UN za območje “Stara sodnija“ v Ilirski Bistrici (Uradne objave Primorske novice, št. 5/87, 19/88),
– ZN za malo obrtno cono v Ilirski Bistrici (Uradne
objave Primorske novice, št. 27/85),
– ZN za območje Sviščakov (Uradne objave Primorske
novice, št. 18/67),
– ZN obrtna cona Koseze (Uradne objave Primorske
novice, št. 4/95),
– UN za kompleks P-3 Petrol Transport Ilirska Bistrica
I. faza (Uradne objave Primorske novice, št. 15/93, popravek 20/93),
– UN za obrtno-industrijsko cono Trnovo (Uradne objave Primorske novice, št. 34/97),
– PUP za občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94)
PIA in njihove strokovne podlage bodo izdelani skladno
z opredelitvami v poglavju 9.1.

10. PROMET
10.1. Ceste
10.1.1. Obstoječe omrežje cest
Po teritoriju občine potekata dve magistralni cesti v
skupni dolžini 32,225 km, in sicer:
Oznaka

Potek

Dolžina v km

M 12
M 10–4

Rupa (meja RH)–Kozina–Trst (meja Italija)
Pivka (meja Občine Pivka)–Reka (meja RH)

11,000
21,225

Tu so še štiri regionalne ceste v skupni dolžini
77,690 km:
Oznaka

Potek

Dolžina v km

R 313
R 379
R 380
R 381

Prem–Obrov (meja Občina Hrplje Kozina)
Ilirska Bistrica–Sviščaki–(meja Občina Cerknica)
Ilirska Bistrica–Novokračine (meja RH)
Podgrad–Ilirska Bistrica–Pivka (meja Občina Pivka)

14,700
21,000
20,090
21,900

Upravljalec magistralnih in regionalnih cest je Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste. Na območju Občine Ilirska Bistrica sta dva mednarodna mejna prehoda in sicer Jelšane in Starod.
Skupna dolžina 31 lokalnih cest pa znaša 103,751
km. Lokalne ceste so naslednje:
Oznaka

Potek

L 3201
L 3202
L 3203
L 3204
L 3205
L 3206
L 3207
L 3208
L 3209
L 3210
L 3211
L 3212

R 301 – Ostrožno brdo
M 10-4 – Dolnja Bitnja–Kilovče–Jakša–M 10-4
R 313 – Premski most–Janeževo brdo
M 10-4 – Gornja Bitnja–Ratečevo brdo
M 10-4 – Bridovec–Smrje
M 10-4 – Mereče–Podstenjšek
M 10-4 – Podstenje
R 381 – Šembije–Podtabor
R 381 – Knežak–Koritnice
L 3209 – Knežak–Bač–Koritnice–L 3209
R 381 – Zareški most–Zarečje–Brce
L 3211 – Bubec–Postrvica

Dolžina v km

3,865
3,780
3,335
1,940
2,600
2,040
1,910
1,120
3,970
3,445
3,455
5,580
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Oznaka

Potek

L 3213
L 3214
L 3215
L 3216
L 3217
L 3218
L 3219
L 3220
L 3221
L 3222
L 3224
L 3225
L 3226
L 3227
L 3228
L 3229
L 3230
L 3231

R 381 – Zarečica
M 10-4 – Koseze–V. Bukovica–Harije–R 381–Pregarje–Rjavče (meja Občina Hrpelje Kozina)
L 3214 – Velika Bukovica–Soze
R 381 – Sabonje
R 381 – Podbeže
M 12 – Male Loče
M 10-4 – Dolnji Zemon–Gornji Zemon
M 10-4 – Mala Bukovica–M 10-4 (Dolenjski potok)
M 12 – Starod–Mala Bukovica–L 3320
M 10-4 – Veliko Brdo
M 10-4 – Jelšane–Novokračine–R 380
L 3202 – odcep za železniško postajo Kilovče
L 3224 – Novokračine–Nova vas
R 380 – Fabci
R 380 – Sušak–Lisac–meja RH
R 380 – Betula–Kuteževo
R 380 – Zabiče–Sela–Podgraje
L 3230 – Zabiče–Gomanci–meja RH

Z lokalnimi cestami gospodari Občina Ilirska Bistrica.
Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica je
upravljavec mestnih ulic.
V občini je ca. 291,4 km gozdnih cest, katere so v
upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna in Območna enota Sežana, zasebni sektor
92,9 km, družbeni sektor 198,5 km.
Obstoječe cestno omrežje (magistralne, regionalne in
lokalne ceste) je prikazano v Kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Ilirska Bistrica, karta št. 8 in Kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Ilirska Bistrica.
10.1.2. Cilji
Na področju cestne infrastrukture bomo skrbeli za:
– povečanje učinkovitosti cestnega prometa,
– povečanje prepustnosti cest,
– izboljšanje dostopnosti cest,
– povečanje oskrbljenosti območij,
– povečanje varnosti prometa,
– ureditev mejnih prehodov s potrebno infrastrukturo.
10.1.3. Razvojne naloge
Razvojne naloge so opredeljene na podlagi izdelane
analize razvojnih možnosti cestnega prometa v Občini Ilirska
Bistrica in na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti. Razvojne naloge se nanašajo na vzdrževanje, novogradnje in rekonstrukcije.
Predvideva se izgradnja dveh maloobmejnih prehodov
z Republiko Hrvaško.
Direkcija RS za ceste bo na območju Občine Ilirska
Bistrica izvajala redno vzrževanje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest po potrebi.
Občina Ilirska Bistrica bo na območju lokalnih cest v
občini izvedla investicije na področju preplastitev, rekonstrukcij in modernizacij ter rednega vzdrževanja na vseh
lokalnih cestah v občini. Poleg tega se bodo izvajala dela še
na naslednjih področjih:
KS Dolnja Bitnja
– popravilo poljskih in gozdnih poti po vseh vaseh,
– izgradnja avtobusnih postajališč v Gornji in Dolnji Bitnji
KS Dolnji Zemon
– asfaltirali bodo cesto Dolnji Zemon–Žabovca,
– popravili poljske in vaške poti

Dolžina v km

1,515
15,360
1,590
1,840
2,325
1,085
3,595
2,740
8,335
3,975
3,830
0,270
1,800
1,380
1,980
1,270
1,915
9,090

KS Harije
– popravili poljske in gozdne poti
KS Hrušica
– asfaltirali bodo odcep ceste Hrušica–glavna cesta,
– popravili poljske in gozdne poti
KS Ilirska Bistrica
– preusmeritev tankovske poti v Trnovem,
– popravili bodo poljske poti
KS Jelšane
– popravili poljske in gozdne poti v vseh vaseh,
– na Velikem brdu bodo asfaltirali cestišča v vasi, v
ostalih vaseh pa izvedli popravilo asfaltiranih površin,
– v Dolenjah bodo uredili avtobusno postajališče in
obračališče,
– v Jelšanah se bo uredila peš pot oziroma pločnik do
obrtne cone
KS Knežak
– asfaltirali bodo odcep vaških poti po vaseh,
– popravili poljske in gozdne poti
KS Koseze
– asfaltirali bodo vaške odcepe,
– izgradili bodo pločnik v smeri Ilirske Bistrice,
– na Mali Bukovici zgradili avtobusno postajališče,
– popravili in uredili bodo poljske in gozdne poti ter
dokončali cesto okrog obeh akomulacij
KS Kuteževo
– obnovili bodo asfalt v Kuteževem in Trpčanah,
– popravili poljske in gozdne poti,
– zgradili bodo avtobusno čakalnico v Kuteževem
KS Novokračine
– asfaltirali bodo cesto Novokračine–Jelšane,
– popravili in uredili poljske in gozdne poti
KS Ostrožno brdo
– popravili cestišče pri Ambrožiču,
– zgradili cestno povezavo za Prelože,
– popravili bodo poljske in gozdne poti
KS Podgrad
– asfaltirali ali drugače uredili bodo določena cestišča
po vaseh KS in do vasi, v Podgradu uredili pločnike,
– avtobusna postajališča bodo zgradili v vseh vaseh,
– v vseh vaseh bodo popravili poljske in gozdne poti
KS Pregarje
– popravili bodo cestišče Pregarje–Prelože
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KS Prem
– asfaltirali vaške poti v vasi Prem
KS Rečica
– zgradili bodo avtobusno postajališče v Zarečju in Zarečici,
– popravili bodo poljske in gozdne poti,
– asfaltirali cesto Zarečje Brce
KS Starod
– asfaltirali bodo cesto Starod–Mala Bukovica,
– utrdili cestišče Pavlica–Veliko brdo,
– popravili in uredili bodo poljske in gozdne poti
KS Šembije
– uredili in popravili gozdne in poljske poti, poti in
cestišča v vaseh
KS Topolc
– popravili bodo ceste, vaške poti, poljske in gozdne
poti v vseh vaseh in asfaltirali cesto Mereče–Podstenjšek,
Podstenje–Podtabor
KS Vrbovo
– zgradili bodo avtobusna postajališča v vaseh Jasen,
Vrbovo, Vrbica,
– popravili, rekonstruirali ali asfaltirali bodo vaška cestišča,
– popravili bodo poljske in gozdne poti
KS Zabiče
– asfaltirali bodo poti v zaselku Sela,
– popravili bodo poljske in gozdne poti po vseh vaseh,
– avtobusna postajališča bodo zgradili v vaseh Podgraje, Selih in Zabičah.
Kot organizacijska je opredeljeno definiranje parkirišča
za tovornjake in ureditev počivališč ob magistralni cesti.
Vzdrževanje omrežja regionalne in lokalne cestne mreže pa bo obsegalo naslednja opravila in dejavnosti:
– redno letno vzdrževanje (pregledi cest in cestnih objektov, odvodnjavanje, čiščenje zgornjega ustroja cest, čiščenje in vzdrževanje objektov itd.),
– krpanje zgornjega ustroja (popravila udarnih jam),
– zimska služba,
– vzdrževanje signalizacije in opreme (horizontalne in
vertikalne).
Na območju Občine Ilirska Bistrica je v dolgoročnem
obdobju predvidena izgradnja hitre ceste. Na podlagi predvidenih variant so rezervirane trase. V izdelavi je tudi več
študij, ki bodo pokazale na ustreznost posamezne variante.
Potrebno bo pripraviti študije in izvesti dela na obvoznicah
okrog mesta Ilirska Bistrica in ostalih večjih naseljih v občini,
predvsem tam, kjer je promet skozi naselje gost in nevaren.
V varovalnem pasu državnih in občinskih cest je možno, tudi izven ureditvenih območij naselij, za potrebe prometa in servisiranja prometa, graditi servisne objekte, ki služijo
prometu.
Odgovorna je Občina Ilirska Bistrica.
Vse planirane investicije so prikazane v Kartografskem
delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 8. Pri cestah skozi zavarovana območja in KRP je potrebno sodelovanje službe za
varstvo narave.
10.2. Železniška infrastruktura
Preko teritorija Občine Il. Bistrica poteka enotirna železniška proga Pivka–Reka. Ta proga je elektrificirana. Na
območju občine je ena železniška postaja – Ilirska Bistrica
in dve postajališči Mala Bukovica in Kilovče. Lega železniške postaje v Il. Bistrici je zelo ugodna, saj leži blizu industrijske cone. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in
druge prednosti pričajo o ponovni uveljavitvi železnice, oziroma o nujnosti po usmeritvi prometa v hitrejšo posodobitev
železnice in še posebej železniške infrastrukture kot temelj-
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nega kopenskega prometnega sistema, na katerega bodo
množično usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi predvsem na daljših razdaljah.
Na odseku proge Pivka–Reka je potrebna in predvidena gradbena rekonstrukcija postaj zaradi vgraditve novih
tirnih naprav in novih SV in TK naprav, vgraditev visokofrekvenčnih telefonskih sistemov za povezavo ZAT central in
prenos podatkov na informacijski sistem. Postaje naj bi se
opremile z relejnimi SV napravami. Uvedel naj bi se tudi
avtomatski progovni blok in telekomande. Tako bo potrebno
na področju Občine Il. Bistrica modernizirati postaji v Il.
Bistrici in Kilovčah. Na postaji Il. Bistrica je predvidena gradnja elektronapajalne postaje. Njena lokacija je predvidena
na vzpetini nasproti postajne zgradbe. Po desni strani proge
v smeri proti Reki bo potrebno zgraditi izvlečni tir do mostu
čez potok Bistrica. Prav tako je predvidena v tem delu graditev industrijskega tira za potrebe novega dela industrijske
cone. Na postaji Il. Bistrica je potrebna tudi ureditev perona
in zgraditev podhoda. Predvideno je podaljšanje in razširitev
obstoječega perona. Podhod pa naj bi služil tudi delavcem
tovarne Lesonit, ki sedaj v velikem številu prečkajo železniško progo. Na železniškem prehodu regionalne ceste R 381
je potrebno zaradi rekonstrukcije postaje zgraditi podvoz ali
pa ukiniti prehod. Prav tako je potrebno ustrezno zavarovati
vse cestne prehode. Z modernizacijo bi bil železniški promet hitrejši in varnejši, kar je tudi cilj železniškega gospodarstva.
Na železniški postaji v Ilirski Bistrici je mednarodni železniški prehod, ki ga bo potrebno primerno posodobiti in
urediti.
11. ZVEZE
11.1. Obstoječi objekti in naprave
Za območje Ilirska Bistrica je vozliščna avtomatska telefonska centrala (VATC) v Ilirski Bistrici. Končne avtomatske telefonske centrale pa so v Knežaku, Premu, Jelšanah
in Podgradu.
Razporeditev avtomatskih telefonskih central (ATC) v
območju Občine Ilirska Bistrica je prikazana v kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 8.
Odgovorni za omrežje zvez so Ministrstvo za promet in
zveze in Občina Ilirska Bistrica. Upravljalec telefonskega
omrežja v Občini Ilirska Bistrica je Telekom Slovenije.
11.2. Cilji
Na področju PTT prometa bomo skrbeli za:
– povečanje učinkovitosti PTT prometa,
– povečanje zmogljivosti PTT naprav,
– izboljšanje dostopnosti do uslug in zvez,
– povečanje oskrbljenosti območij s PTT storitvami,
– izboljšanje slišnosti in vidnosti RTV programov
11.3. Razvojne naloge
V Občini Ilirska Bistrica bomo skrbeli predvsem za telefonsko povezavo večjih naselij z ustreznimi telefonskimi linijami in primernim številom priključkov. Predvidene aktivnosti
so:
– povečanje kapacitet ATC oziroma KATC v Ilirski Bistrici, Jelšanah, Knežaku, Podgradu in Premu
– povečanje naročniškega TT omrežja
– gradnja telefonskih govorilnic
– gradnja ustreznih naprav za brezžično telefonijo
– gradnja naprav za kabelsko televizijo.
Na področju poštnega prometa so predvidene naslednje aktivnosti:
– zgraditev nove PTT stavbe v Il. Bistrici,
– posodobitev poslovanja s pomočjo šalterskih terminalov,
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– bistveno izboljšanje dostave.
Za območje Občine Ilirska Bistrica je kot organizacijska naloga definirana priprava programa razvoja telefonskega omrežja z idejnimi rešitvami. Za koordinacijo je odgovorna Občina Ilirska Bistrica.
Planirane investicije so opredeljene v Kartografskem
delu Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica, karta št. 8.
12. ENERGETIKA
12.1. Obstoječi objekti in naprave
Odgovorni za elektroenergetsko omrežje so Ministrstvo za energetiko Republike Slovenije, in Občina Ilirska Bistrica.
Upravljavec visokonapetostnega elektroenergetskega
sistema v Občini Ilirska Bistrica je ELES Elektro Slovenija
d.o.o. Ljubljana, Hajdrihova 2.
Upravljavec nizkonapetostnega elektroenergetskega sistema v Občini Ilirska Bistrica je Elektro Primorska p.o.
Gorica, PE Sežana.
Na območju Občine Ilirska Bistrica so naslednji visokonapetostni elektroenergetski objekti:
– DV 1x400 kV Divača–meja RH (Melina), koda D-417,
– DV 1x220 kV Divača–meja RH (Pehlin), koda D-217,
– DV 1x110 KV Pivka–Ilirska Bistrica, koda D-1008,
– DV 1x110 kV Ilirska Bistrica–meja RH (Matulji), koda
D-1009,
– RTP v Ilirski Bistrici.
Potek elektroenergetskega omrežja in razporeditev
transformatorskih postaj je prikazan v Kartografskem delu
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ilirska Bistrica, karta št. 9 in v Kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega
plana Občine Ilirska Bistrica.
12.2. Cilji
Na področju energetike bomo skrbeli za:
– povečanje učinkovitosti prenosa in distribucije električne energije,
– povečanje zmogljivosti elektroenergetskih objektov,
– izboljšanje zanesljivosti in kakovosti oskrbe območij,
– varčevanje z energijo.
12.3 Razvojne naloge
Izdelali bomo študijo, ki bo pokazala vse možnosti za
izkoriščanje hidroenergije na vodotokih in akumulacijah v
občini.
Spodbujali bomo racionalno rabo energije z aktivnimi
in pasivnimi ukrepi – predvsem s toplotno izolacijo objektov,
s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo alternativnih
in komplementarnih energetskih virov. Naloge na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne naloge.
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru
elektroenergetskega sistema Slovenije. Do leta 2000 je
predvidena rekonstrukcija obstoječih 110 kV dalnjovodov
(DV 1x110 kV Pivka–Ilirska Bistrica, koda D-1008 in DV
1x110 kV Ilirska Bistrica–meja RH (Matulji), koda D-1009).
Rekonstrukcija bo obsegala prehod na dvosistemske daljnovode 2x110 kV. V obdobju do leta 2020 je predviden
prehod DV 1x220 kV Divača–meja RH (Pehlin), koda D-217
na 400 kV napetost, kar pomeni razširitev koridorija na
enako širino kot je DV Divača–meja RH (Melina), koda
D -417.
Razvoj oziroma graditev 20 kV objektov distribucije se
bo odvijal s takim tempom, da bo pri upoštevanju vseh
ekonomsko tehničnih parametrov na vseh konzumnih področjih preskrbovalnega območja, prvenstveno zagotovljena normalna dobava električne energije tudi v primeru izpada najbolj obremenjenega elementa v njegovem sklopu.
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Posege v varovalnih pasovih (koridorjih) obstoječih daljnovodov in predvidenih rezervatih je možno izvajati le s
pismenim soglasjem upravljalca elektroenergetskega omrežja. V koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov novogradnja, nadomestna gradnja in saditev drevja visoke rasti ni
dovoljena.
3. člen
13. PROGRAM DODATNIH RAZISKAV, ANALIZ IN
ŠTUDIJ
Za kvalitetnejše strokovno odločanje o bodočem dolgoročnem ekonomskem družbenem in prostorskem razvoju
občine bo potrebno izdelati naslednje naloge:
13.1. Nastavitev evidenc za potrebe prostorsko informacijskega sistema:
– ureditev kartografskih materialov posameznih resorjev,
– skenogrami za topografske in katastrske karte,
– programska in strojna oprema ter aplikacije,
– izobraževanje.
13.2. Kmetijstvo
– usmerjanje v ekološko kmetovanje,
– program urejanja kmetijskih zemljišč,
– preučitev razvojnih možnosti za kmetijstvo za območje občine,
– možnosti razvoja turizma na kmetijah za posamezna
naselja in za večja območja
13.3. Gozdarstvo
– uskladitev gozdne meje z kmetijskimi površinami
13.4. Poselitev
– tipologija naselij v Občini Ilirska Bistrica,
– avtomatizacija postopka izdelave lokacijske dokumentacije in izdaje lokacijskih dovoljenj,
– urbani stroški v pomembnejših centralnih naseljih,
– revitalizacija opuščenih naselij,
– prenova starih mestnih jeder
13.5. Infrastrukturno omrežje
– kataster komunalnih naprav in objektov z opredelitvijo njihovih zmogljivosti,
– čiščenje in odvajanje voda iz manjših naselij,
– možnost uporabe plinovoda v Občini Ilirska Bistrica,
– možne lokacije obvoznic za mesto Ilirska Bistrica in
ostala problematična naselja ob glavnih prometnicah
13.6. Ostalo
– kataster onesnaževalcev,
– kataster smetišč,
– kataster urejenih zelenih površin,
– kataster površin kolektivne rabe (ulice, parkirišča,
peš poti, trgi..)
14. SEZNAM OBVEZNIH IZHODIŠČ ZA OBČINO
ILIRSKA BISTRICA
– 1. območje kmetijskih zemljišč,
– varovalni gozd,
– pomembnejši izvir,
– večnamenski zadrževalniki,
– glavne smeri vodovodov ter povezave na regionalne
vodovode,
– čistilne naprave nad 10.000 E,
– rudni in mineralni potenciali (predvideni pridobivalni
prostori do leta 2000, rudni rezervati in raziskovalni prostori),
– varstvena območja pomembnejših spomenikov kulturne in naravne dediščine),
– območje sanacije kakovosti zraka,
– zasnova funkcije Ilirske Bistrice v omrežju naselij RS
(središče občinskega pomena – pomembnejše industrijsko
središče),
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– omrežje magistralnih cest,
– omrežje magistralnega plinovoda,
– omrežje regionalnih cest,
– omrežje glavne železniške proge; rekonstrukcija in
etapnost,
– zasnova elektro-energetskega sistema (potek prenosnega omrežja 110 kV, 220 kV, 400 kV).
4. člen
15. SEZNAM UREDITVENIH OBMOČIJ
V seznamu so prikazana ureditvena območja po planskih celotah in so grafično razvidna v kartografski dokumentaciji.
V tabeli so prikazane naslednje vsebine:
– razporeditev po planskih celotah
– oznaka ureditvenega območja–UO,
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– oznaka lista M 1:5000 na katerem se nahaja ureditveno območje v kartografski dokumentaciji
– ime ureditvenega območja
– namembnost
– nova površina
– površina širitve
– način urejanja, oziroma razporeditev v PUP.
Razlaga pomena oznak namembnosti oziroma funkcije
območja, ki je primarna:
S – stanovanjska
P – proizvodna
K – kmetijski objekti in kmetijske površine
T – turistična
I – infrastrukturni objekt ali naprava
ON – opuščena naselja
O – oskrbna dejavnost
R – rekreacija

Ureditvena enota

Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

IB 1
Brkini in dolina reke Reke

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
15S
16S
17S
18S
19S
20S
21S
22S
23S
24S
25S
26S
27S
28S
29S
30S
31S
32S
33S
34S
35S
36S
37S
38S
39S
40S
41S
42S
43S

Brce
Čelje
Dobropolje
Dolenje
Dolnja Bitnja
Dolnji Zemon
Fabci
Gabrk
Gornja Bitnja
Gornji Zemon
Harije
Hrušica
Huje
Jablanica
Janeževo brdo
Jasen
Jelšane
Kilovče
Koseze
Kuteževo
Mala Bukovica
Male Loče
Mereče
Nova vas
Novokračine
Ostrožno brdo
Pavlica
Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podstenje
Podstenjšek
Podtabor
Pregarje
Prelože
Prem
Ratečevo Brdo
Račice
Rečica
Rjavče
Sabonje
Smrje
Soze

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
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Ureditvena enota
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Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

44S
45S
46S
47S
48S
49S
50S
51S
52S
53S
54S
55S
56S
57S
58S
59S
60 I
61 I
62 R

Starod
Studena gora
Sušak
Šembije
Tominje
Topolc
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko brdo
Vrbica
Vrbovo
Zabiče
Zajelšje
Zarečica
Zarečje
Zemenska Vaga
Mejni prehod Jelšane
Mejni prehod Starod
Klivnik in Mola

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
infrastruktura
infrastruktura
rekreacija

UN celota, del
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
ZN
ZN

IB 2
območje Snežnika

1R
Sviščaki
Udnik

Mašun
tur. rekreac.
rekreacija

tur. rekreac.
ZN
PUP

PUP

IB 3
Pivška kotlina

1S
2S
3S

Bač
Knežak
Koritnice

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

PUP
PUP
PUP

IB 4
Podgrajsko podolje
IB 5
območje urbanistične zasnove
Ilirska Bistrica

PUP
S1
S2
S3
S4 / 1
S4 / 2
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14/1
S14/2
C1
C2/1
C2/2
C3
C4
C5
C6

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna
centralna

ZN
UN
ZN
PUP
UN
PUP
PUP
ZN
UN
PUP
UN
ZN
PUP
ZN
PUP
ZN
ZN
PUP
UN
UN
ZN
PUP
UN
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Ureditvena enota

Št.

Oznaka
ureditvenega
območja

Naziv

C7
C8
O 1/1
O1/2
O2/1
O2/2
O3
O4
O5
P1
P2
P3
P4
Z1
Z2
Z3
Z4/1
Z4/2
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
K1
K2
IO1
IO2
PDP1
PDP2
Š1

16. GRAFIČNE PRILOGE
Sestavni del Prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica je kartografski del, ki je
sestavljen iz:
Tematskih kart (TK 25)
Karta 1 – zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudarstva,
poselitve, obstoječih stavbnih zemljišč in sanacij
Karta 2 – zasnova agrarnih operacij
Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva
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Pretežna
namembnost

Način
urejanja
s prostorskimi
izvedbenimi
akti PIA

centralna
centralna
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
oskrba
proizvodnja
proizvodnja
proizvodnja
proizvodnja
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
zelena p.
kmetijska
kmetijska
infrastruktura
infrastruktura
centralne
posebne
športna

PUP
UN
PUP
ZN
PUP
PUP
ZN
ZN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
ZN
PUP
UN
PUP
PUP
PUP
PUP
UN
UN
PUP
PUP
LN
LN
UN
PUP
PUP

I. Ureditvene enote in ureditvena območja naselij (publikacijska karta in TTN 5000)
II. Kartografska dokumentacija k planu (PKN 1:5000)
5. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati tekst
dolgoročni plan Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbeni plan Občine Ilirska Bistrica
za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Primorske novice,
št. 30/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradne objave Primorske novice, št. 36/90).

Karta 4 – zasnova naravne in kulturne dediščine
Karta 5 – zasnova rekreacije v naravnem okolju
Karta 6 – zasnova sanacij
Karta 7 – zasnova urbanega omrežja
Karta 8 – zasnova prometnega omrežja in omrežja zvez

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/93-231
Ilirska Bistrica, dne 20. oktobra 1998.

Karta 9 – zasnova energetskega omrežja
Publikacijskih kart
P 1 zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in zasnova
poselitve

Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.
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KOBARID
342.

Odlok o ureditvenem načrtu obnove za naselje
Spodnje Drežniške Ravne (UNO)

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št.
45/98 in 67/98) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 2. redni seji dne 14. 1.
1999 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
Ureditveni načrt obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne
nadomesti prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Kobarid ter prostorske izvedbene akte Občine Kobarid v delih,
ki jih ureja drugače.
Št. 910-4/98
Kobarid, dne 14. januarja 1999.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.
Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), na podlagi zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list
RS, št. 45/98, 67/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid
(Uradni list RS 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 2. redni seji
dne 14. 1. 1999 sprejel

ODLOK
o ureditvenem načrtu obnove za naselje Spodnje
Drežniške Ravne (UNO)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo
občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990
(Uradni glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87,
5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Tolmin za območje
Občine Kobarid, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št 49/97), odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin (Uradni glasilo občin
Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/89, 4/92) in zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list
RS 45/98, 67/98) sprejme ureditveni načrt obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne, ki ga je izdelal Studio 3, d.o.o., atelje za arhitekturo, Ajdovščina, številka 0-1051-98, dne 23. 12. 1998.
2. člen
Ureditveni načrt obnove ima naslednje sestavne dele:
A) tekst
1. Mnenja in soglasja z odgovori
2. Zemljiškoknjižni izpiski parcel v območju
3. Ocena stroškov za izvedbo načrta
B) risbe
1. Geodetski načrt
2. Katastrski načrt z mejo ureditvenega območja naselja
3. Profili terena
4. Ureditvena situacija 1
5. Ureditvena situacija 2
6. Ureditvena situacija 3
7. Podrobnejša ureditev trga 1
8. Podrobnejša ureditev trga 2
9. Podrobnejša ureditev trga 3
10. Parcelacija z zakoličbo objektov
11. Arhitekturni členi in detajli
12. Zbirni načrt komunalnih naprav
13. Karakteristični profil komunalnih naprav
14. Kanalizacija
15. Vodovodno omrežje
16. Vodovod – zajetje
17. Elektro omrežje
18. Telefonsko in kabelsko omrežje

Uradni list Republike Slovenije
II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA NASELJA IN
UREJEVALNIH ENOT
3. člen
(opis meje ureditvenega območja naselja)
Območje se v celoti nahaja v katastrski občini Drežnica. Meja
območja ne poteka v celoti po parcelnih mejah, temveč tudi po elementih v prostoru (potok, poti, vseki...) Zato se tekstualni opis meje nujno
dopolnjuje z grafično določitvijo.
Opis meje je podan od skrajne zahodne točke v smeri urnega
kazalca.
Skrajna zahodna točka območja je mesto križanja poti po parceli
2706/9 in potoka vzdolž parcele 759/1. Meja se nadaljuje po vzhodnem robu potoka ob parceli 1759/1 in 1784. Nadaljuje se po spodnjem robu poti, ki poteka po parceli 1787 do vseka ob potoku Log, kjer
gre po zgornjem robu vseka. Potok (parc. št. 2711) prečka 5 m nad
parcelo 1851/2. Nadaljuje se proti jugu v oddaljenosti 5 m vzhodno od
parcele 1851/2 do poti, ki poteka po parceli 1855/1. Nadaljuje se po
južnem robu te poti do bližine parcele 1838/3. Tu poteka pravokotno
na potok Otojnik. Nadaljuje se v smeri zidu in v nadaljevanju zidu po
parceli 1838/1. V nadaljevanju se obrne poševno na brežino in prečka
pot (parc. št. 2712) do vrha vseka nad potjo. Nadaljuje se po vrhnjem
robu vseka po parcelah 1895/1, 1886, 1887, do parcelne meje med
1885 in 1882 ter 1884 in 1883. Spusti se do ceste parc. št. 1889.
Nadaljuje se proti jugu v dolžini 15 m in prečka to cesto ter potok
Otojnik. Obrne se proti JZ ob potoku ob JV robu parcele št. 1878, na
parceli 1877 se obrne proti zahodu. Po parceli 1880/1 poteka proti
SV. Nadaljuje se po južnem robu vrtnih zidov na parceli 1863/1 ter
vzporedno na plastnice pride do parcele 1863/7. Meja se spusti prečno na plastnice do parcele 1860/1 zavije proti zahodu do vseka.
Nadaljuje se po zgornjem robu vseka do potoka Log (parc. št. 2711).
Nadaljuje se po JV robu tega potoka do poti (parc. št. 2706/9), od tu
gre po spodnjem robu poti do izhodiščne točke ob potoku (parc. št.
1759/1).
4. člen
Urejevalne enote znotraj ureditvenega območja naselja so:
1. vzhodna urejevalna enota,
2. južna urejevalna enota,
3. zahodna urejevalna enota,
4. osrednja urejevalna enota.
Urejevalne enote so označene v ureditveni situaciji št. 3 v merilu
1:500.
III. FUNKCIJE UREJEVALNIH ENOT S POGOJI ZA PRENOVO IN
GRADITEV OBJEKTOV TER UREDITEV JAVNIH POVRŠIN
5. člen
(funkcije urejevalnih enot)
Zahodna urejevalna enota je stanovanjska, vzhodna, osrednja in
južna urejevalna enota pa so pretežno stanovanjske.
Zaradi razvojne naravnanosti vasi v turizem bo mogoče uvajanje
turistične dejavnosti povsod, kjer je to primerno, še posebej velja za
osrednjo urejevalno enoto.
Podobno velja za nemotilne obrtne dejavnosti, če se bo izkazal
interes občanov. Novi gospodarski kmetijski objekti so locirani robno v
naselju.
V naselju so razporejene naslednje oskrbne in gospodarske dejavnosti po objektih:
– št. 17a – trgovina osnovne oskrbe,
– št. 4 – skupni prostori vasi z gostinsko ponudbo, v nadaljevanju
funkcionalnega zemljišča je športno rekreacijski center vasi,
– št. 25 – turistično-gostinski program,
– št. 28 – objekt z javno funkcijo (razstavni prostor, kulturne
prireditve, verski obredi),
– št. Ng 1 in 2 – večji hlevi za živino.
6. člen
(splošni pogoji za oblikovanje objektov)
Pri formiranju celotne starograjene strukture naselja, kot posameznih stavb v njej, sta pomembna dva vpliva: alpski [alpsko-cerkljanski] in mediteranski vpliv, ki sta izoblikovala dve po namenu različni,
vendar medsebojno funkcionalno povezani poslopji: stanovanjsko in
gospodarsko poslopje.
Zgoraj navedena, osnovna vpliva pri oblikovanju starograjene
strukture naselja sta hkrati tudi smernici za formiranje novograjene
strukture, ki se v okviru namena razširi in dopolni v skladu s sedanjim in
bodočim vsebinskim razvojem vasi.
OSNOVNE ZNAČILNOSTI VPLIVOV FORMIRANJA STAROGRAJENE STRUKTURE NASELJA:
A – alpski [alpsko-cerkljanski] vpliv se kaže v prostostoječi zazidavi stavb, vkopanih v teren, v smeri pravokotno na plastnice terena,
B – mediteranski vpliv se formira v adicijskem tipu zazidave stavb,
locirane v večini primerov vzporedno na plastnice terena.
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Formiranje novograjene strukture naselja naj izhaja iz zgoraj navedenega vzorca dvojnosti vplivov, ki se medsebojno dopolnjujeta in
nadgrajujeta v smiselno in funkcionalno celoto.
Enako kot v zasnovi celotne starograjene strukture naselja se tudi
na posameznih stavbah izžareva dvojnost vpliva:
– alpski [alpsko-cerkljanski] vpliv: strmejši strešni naklon z značilno alpsko strešno kritino (opečni zarezniki, cementni špičniki) in navzven bolj zaprt stavbni kubus, ki ga poudarja zatrepna fasada z osnosimetrično razporeditvijo okenskih, vratnih odprtin v največkrat pojavljajočem se višinskem gabaritu stavb: K, P, N in Pod, oziroma mansarda,
– mediteranski vpliv se je izražal v blagem strešnem naklonu z
značilno mediteransko strešno kritino – korec, v odprtejši arhitekturni
zasnovi stavbe: zunanje komunikacije, lesena konstrukcija gankov, kamnita konstrukcija stopnic... in v formiranju podstrešnega prostora, mansarde.
Navedena vpliva sta se na posameznih stanovanjskih stavbah
starograjene strukture naselja medsebojno dopolnjevala in povezovala,
medtem ko se je na gospodarskih poslopjih bolj izrazil alpski ali mediteranski vpliv.
Glede na dane osnovne smernice oblikovanja novograjene strukture, izhajajoče iz obravnavanih osnovnih značilnosti oblikovanja starograjene strukture naselja, so izoblikovani osnovni oblikovni elementi
posameznih stavb novograjene strukture naselja, izhajajoči iz osnovnih
oblikovnih elementov starograjene strukture:
A – tlorisni in višinski gabarit,
B – naklon in strešna kritina,
C – oblikovanje fasad oziroma fasadna kompozicija,
D – oblikovanje stavbnih zemljišč.
Glede na dano vsebinsko tipologijo stavb je smernica bodočega
vsebinskega razvoja naselja usmerjena v dopolnjevanje, oziroma v nadgradnjo sedanjega vsebinskega stanja vasi, v smeri:
– osnovne preskrbe,
– turizma, gostinstva in,
– kulturnega razvoja.
Skladno s tem se bo izoblikovala, v okviru obstoječe ali novopredvidene grajene strukture naselja, vsebinsko nova arhitektura, katere
osnovne oblikovne smernice naj izhajajo iz oblikovnih smernic arhitekturne zasnove starograjene strukture naselja, oziroma iz kvalitetnih oblikovnih smernic grajene strukture ambienta, kateremu novopredvidena
stavba pripada.
A – TLORISNI IN VIŠINSKI GABARIT STANOVANJSKEGA IN
GOSPODARSKEGA POSLOPJA
V tlorisnem oblikovanju stavb prevladuje vzdolžna pravokotna oblika in sicer pod alpskim vplivom [alpsko-cerkljanski vpliv] prostostoječa
in pod mediteranskim vplivom – adicijska.
Višinski gabarit stavb naj sledi svoji vsebini, gospodarsko poslopje naj po višini ne presega stanovanjskega poslopja in naj bo višje od
višine pomožnih objektov.
Obod gručaste pozidave ali obod grajene strukture večjega ambienta naj bo v večini primerov posameznih sestavnih elementov stavb
višji od višinskega gabarita notranje grajene strukture.
B – NAKLON IN KRITINA STREŠNE KONSTRUKCIJE STANOVANJSKEGA IN GOSPODARSKEGA POSLOPJA
Obstoječa starograjena struktura naselja ima prevladujoč strešni
naklon med 20° in 35°, to je naklon mediteranske strešne kritine, s tem
da se v manjšini pojavlja naklon manjši od 20° in večji od 35°.
Smernice za oblikovanje naklona strešnih konstrukcij v okviru
novograjene, prenovljene grajene strukture naselja:
– zasnova strešne konstrukcije s strmejšim naklonom [alpskocerkljanski vpliv] naj ne presega 45°,
– zasnova strešne konstrukcije z blažjim naklonom [mediteranski
vpliv] naj ne preseže spodnje meje 20°,
– gibanje strešnih naklonov v tem intervalu naj izhaja iz tipologije
strešnih naklonov starograjene strukture naselja, kjer se alpski vpliv
kaže nad 35°.
Smernice za barvni kolorit strešne kritine novograjene, prenovljene grajene strukture naselja:
– barvni kolorit strešne kritine naj izhaja iz opečno rdeče in sive
barve (siva barva naj prevladuje predvsem na strešni konstrukciji gospodarskih in pomožnih objektov).
Smernica za obliko oziroma za strukturo strešne kritine novograjene in prenovljene grajene strukture naselja na podlagi vpliva zasnove
naklona strešne konstrukcije:
– mediteranski: struktura, oblika kritine naj izhaja iz oblike in
strukture korčne kritine,
– alpski [alpsko-cerkljanski]: struktura, oblika kritine naj izhaja iz
oblike in strukture zareznika.
Dopustna je tudi lažja kritina, s tem da se upošteva vse oblikovne
smernice strešne kritine glede naklona, barvnega kolorita in oblike,
navedene v tem členu odloka.

Št.
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C – OBLIKOVANJE FASADE oziroma FASADNA KOMPOZICIJA
C – 1. stanovanjska poslopja
Pri oblikovanju fasade, oziroma pri formiranju fasadne kompozicije stanovanjskih poslopij starograjene strukture naselja sta se prav tako
pojavljala dva vpliva, ki se med seboj dopolnjujeta:
– alpski [alpsko-cerkljanski] vpliv oblikovanja fasade – poudarjena
zatrepna fasada stavb z osnosimetrično razporeditvijo pokončnih oken
pravokotne oblike. Iz tega izhaja vodilo oblikovanja okenskih odprtin:
– oblika okenskih odprtin bivalnih prostorov naj praviloma sledi
obliki pokončnega pravokotnika,
– okenske odprtine kletnih, pomožnih in podstrešnih prostorov
so svobodnejših oblik in praviloma manjših dimenzij kot okenske odprtine bivalnih prostorov,
– v strešnem zatrepu stavb se v večini primerov pojavi zatrepna
lina krožne, kvadratne, trikotne in pravokotne oblike, ki smiselno zaključi fasadno kompozicijo okenskih in vratnih odprtin.
V določenih primerih starograjene strukture naselja se pojavi okoli
okenskih odprtin obroba v svetlem barvnem koloritu, katere kontinuiteta
se priporoča tudi za bodočo zasnovo novograjene strukture naselja,
– mediteranski vpliv oblikovanja fasad obravnavanih stavb se izraža v sklopu zunanjih komunikacij, najpogosteje prisotnih na daljši, vzdolžni fasadi,
– lesena konstrukcija gankov praviloma na daljši fasadi, ni pa
izključena konstrukcija zunanje komunikacije – ganka na zatrepni fasadi
stavb. Oblikovanje balkonov novograjenih, prenovljenih stavb naj izhaja
iz domačega tradicionalnega oblikovanja lesenih gankov,
– široki napušči so praviloma formirali nadstrešek nad gankom,
oziroma so se široki napušči pojavljali tam, kjer je bila na fasadi stavbe
prisotna lesena konstrukcija ganka.
Mediteranski tip stavbe ima v svoji notranji organizaciji prostorov
formiran dodaten podstrešni prostor, imenovan mansarda, ki se navzven kaže v nizu okenskih odprtin manjših dimenzij, v odnosu do velikosti okenskih odprtin bivalnih prostorov, na daljši fasadi obravnavanih
stavb.
Obdelava fasade mora biti izvedena z ometom gladke teksture, v
svetlem barvnem tonu in naravnem materialu.
Lesena obloga zatrepov in vzdolžnih fasad obravnavanih stavb ni
primerna.
Kolikor se izkaže potreba po senčilih okenskih odprtin, se izvedejo polkna ali notranja senčila.
Na izpostavljenih fasadah niso dovoljene panoramske, okenske
odprtine.
C – 2. gospodarska poslopja
Prav tako sta se alpski [alpsko-cerkljanski] in mediteranski vpliv
uveljavila pri oblikovanju fasad gospodarskega poslopja:
– alpski vpliv se kaže v strmem strešnem naklonu, v značilni alpski
strešni kritini in v navzven bolj zaprti zasnovi prostostoječega stavbnega
kubusa,
– mediteranski, adicijski tip gospodarskega poslopja z značilno
leseno konstrukcijo latnikov, opornikov na daljši fasadi obravnavanih
poslopij. Stavbna kompozicija poslopja se odpira navzven v pripadajoč
prostor – ambient.
Finalno obdelavo fasad gospodarskega poslopja praviloma sestavlja vidna kamnita konstrukcija nosilnih, obodnih sten. Priporoča se
naveden nivo obdelave fasad prenovljenih, novograjenih gospodarskih
poslopij, s tem da se pri prenovi kamnitih fasad obstoječih gospodarskih poslopij najprej izvede ustrezna sanacija, utrditev in zaščita obravnavanih nosilnih zidov poslopij.
C – 3. pomožni objekti
Pomožne objekte naj tvori lesena, zidana ali kamnita konstrukcija,
krita z dvokapno strešno konstrukcijo, v kompozicijskem sklopu s pripadajočim poslopjem ali samostojno. Naklon strešne konstrukcije pomožnega objekta se določi v odnosu do pripadajočih stanovanjskih ali
gospodarskih poslopij, oziroma v odnosu do ambienta, kateremu pomožni objekt pripada. Pri pomožnih objektih se dopušča tudi enokapnica, vendar v vizualno kvalitetnem kompozicijskem sklopu s pripadajočim poslopjem.
C – 4. oblikovanje fasadne kompozicije novopredvidenih ali prenovljenih stavb z javno in poljavno vsebino
Oblikovanje fasad zgoraj navedene grajene strukture naj izhaja iz
arhitekturnih kvalitet značilnosti predhodne stavbne mase (nadomestna
gradnja ali prenova obstoječe grajene strukture), oziroma iz arhitekturnih
kvalitet, značilnosti prostora, ambienta, kateremu bo stavba pripadala.
D – OBLIKOVANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Oblikovanje stavbnih zemljišč, oziroma zemljišč v notranjem okviru ambienta starograjene strukture naselja naj izhaja iz naravnih materialov in oblik:
– v okviru zunanjega prostora se priporočajo oporni zidovi grajeni
iz kamna, oziroma z vidno zunanjo kamnito strukturo zidu, poraslo z
nizko rastočo vegetacijo,
– ograje nepokritih površin naj se izvedejo v leseni ali železni
izvedbi enostavnih oblik z vertikalno členitvijo (nezaželjeni so okrogli
profili železnih palic kot sestavnih elementov zgoraj obravnavanih ograj),
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– zaželjene so ponovne zasaditve trt neposredno ob fasadah
stavb. Praviloma so se trte pojavljale na fasadah stavb z izstopajočim
mediteranskim vplivom (lesena konstrukcija gankov), ni pa izključeno,
da se trta pojavi tudi na fasadah z izstopajočim alpskim [alpsko-cerkljanskim] vplivom,
– opuščene gnojnike iz betonskih konstrukcij se v okviru ozelenitve zunanjih površin, kolikor niso ti predvideni za odstranitev, obloži na
zunanji strani s kamnito oblogo, v notranjem okviru obravnavane konstrukcije se zasadi nizko rastoča vegetacija,
– vse dostope, uvoze k posameznim stavbam obstoječe ali novopredvidene grajene strukture naselja se utrdi, oziroma uredi s čimbolj
naravnimi materiali (peščene, travnate površine, kamniti tlak, ipd).
V primerih, ko niso s tem odlokom opredeljena merila in pogoji za
posege v prostor, je potrebno smiselno upoštevati določila veljavnih
prostorskih ureditvenih pogojev za to območje.
7. člen
(posebni pogoji glede toleranc za novogradnje in nadomestne gradnje
v spremenjenih gabaritih)
Kolikor se izkažejo predpisane tolerance za lociranje objektov in
gabariti znotraj predvidenih funkcionalnih zemljišč novogradenj in nadomestni gradenj kot neustrezne, se lahko v opravičenih primerih spremenijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na podlagi zazidalnega
preizkusa.
Če se v postopku obnove objekta izkaže, da obnova objekta iz
statičnih razlogov ni smotrna, se vrsta (sanacija, rekonstrukcija, rušitev) in
pogoji gradbenega posega določijo na podlagi zazidalnega preizkusa.
Zazidalni preizkus lahko izdela pooblaščen projektant urbanist.
Mnenje k izdelanemu zazidalnemu preizkusu poda upravni organ Občine Kobarid in izdelovalec UNO za to območje.
8. člen
(prenova obstoječih objektov – rekonstrukcije in sanacije v okviru
obstoječih gabaritov)
Pomen oznake DRV pri posameznih obravnavanih stavbah se
navezuje na upoštevanje določil v projektnih in sanacijskih nalogah,
izdelanih v okviru Državne tehnične pisarne Kobarid. Iz okvira teh nalog
se izključujejo le določila v zvezi z strešno kritino, ki pa se določa po
splošnih pogojih oblikovanja grajene strukture naselja, navedenih v 6.
členu odloka.
Okrajšave:
SO = stanovanjski objekt
GO = gospodarski objekt
K = klet
P = pritličje
N = nadstropje
M = mansarda
KK = kota kleti
KP = kota pritličja
N1 = novogradnja s številko
Vzhodna urejevalna enota (1):
1. gradbeni (rekonstrukcijski) posegi po objektih:
– javni objekt št. 4: DRV 5 in rekonstrukcija in sanacija strehe,
– SO št. 7: DRV 9,
– GO 7: DRV 10,
– GO št. 8: DRV 14,
– GO št. 10:DRV 17,
– SO št. 12: DRV 21,
– GO št. 12: DRV 22,
– SO št. 13: DRV 23,
– SO št. 14: DRV 25,
– SO št. 10a: DRV 18.
2. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 7: DRV 9 in ohraniti obstoječi kamniti tlak ob stavbi
(mačje glave),
– GO št. 7: ohraniti obstoječi kamniti tlak ob stavbi (mačje glave),
– GO št. 12: ureditev podpornih zidov in varovalne ograje proti
cesti,
– SO št. 14: DRV 25,
– javni objekt št. 4: ureditev zunanjih dostopnih in dovoznih površin (obravnavano v okviru pripadajočega trga),
– SO št. 10a: DRV 18.
3. oblikovanje objektov,
– GO št. 6: oblikovanje strešne konstrukcije nad zidano konstrukcijo garažnega prostora,
– GO št. 7: zamenjava strešne kritine, oziroma poenotenje strešne kritine in obnova ter popravilo ganka na dvorišču; korekcija vogala,
da se zagotovi 3 m širok prehod med objekti,
– SO št. 7: rekonstrukcija in sanacija obstoječih fasad, predvsem
južne fasade in obnova zunanjih komunikacij, ohranitev likovne poslikave južne fasade,
– GO št. 8: DRV 14,
– GO št. 10: DRV 17,
– SO št. 12: DRV 21,
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– GO št. 12: rušitev garaže in poenotenje strešne kritine,
– SO št. 13: DRV 23,
– SO št. 14: DRV 25,
– javni objekt št. 4: preoblikovanje južnega dela strehe in fasad
stavbe.
Južna urejevalna enota (2):
1. gradbeni (rekonstrukcijski) posegi po objektih:
– SO št. 5: DRV 7,
– SO št. 7a: DRV 11,
– SO št. 7b: DRV 12,
– SO št. 16: DRV 28.
2. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 5: DRV 7 in dodatno zavarovanje zaključka opornega
zidu z ograjo,
– SO št. 7b: DRV12,
– SO št. 7a: DRV 11,
– SO št. 16: DRV 28,
– Pri SO št. 7a, 7b in 16 se na južni strani lokacije stavb zasadi
visokorastoča listopadna vegetacija.
3. oblikovanje objektov,
– SO št. 7a: DRV 11,
– SO št. 7b: DRV12,
– SO št. 5: DRV 7,
– SO št. 16: DRV 28 in zamenjava kritine ali sprememba kolorita
kritine v opečno rdeč barvni ton.
Zahodna urejevalna enota (3):
1. gradbeni (rekonstrukcijski) posegi po objektih:
– SO št. 20a: DRV 35,
– GO št. 22: DRV 40,
2. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 20a: zunanja komunikacija – gank ne sme segati na
cestišče oziroma ga ovirati,
3. oblikovanje objektov,
– SO št. 20a: oblikovanje južne fasade se izvede skladno s
priloženimi grafičnimi usmeritvami,
– GO št. 22: DRV 40
Osrednja urejevalna enota (4):
1. gradbeni (rekonstrukcijski) posegi po objektih:
– SO št. 14: DRV 26 in korekcija južnega fasadnega zidu prizidka,
– GO št. 25: DRV 44 in sprememba namembnosti stavbe,
– SO št. 23: DRV 41,
– SO št. 20: DRV 37, ohrani se obstoječa višina stavbe,
– GO št. 28: DRV 50,
– obsežnejša rekonstrukcija in sanacija glede na določila v dokumentu DRV 50,
– pomožni objekt št. 29: DRV 52,
– GO št. 29: DRV 53 in izvedba strešne konstrukcije garaže,
– pomožni objekt št. 11: izvedba strešne konstrukcije in obnova
fasad stavbe.
2. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 14: preoblikovanje funkcionalnega prostora pred stavbo
ob rekonstrukciji in sanaciji vaške poti,
– GO št. 25: sprememba funkcionalnega zemljišča v javno dobro,
– SO št. 23: DRV 41 in zunanja ureditev se prilagodi oblikovanju
trga, lastniku stavbe se zagotovi parkirno mesto v okviru predvidenih
parkirnih površin pripadajočega trga,
– GO št. 28: omogoči se dostopnost iz trga navzgor – skladno z
ureditvijo krožnega trga, oziroma ambienta.
3. oblikovanje objektov:
– SO št. 14: DRV 26,
– GO št. 25: oblikovanje rekonstruiranega objekta naj izhaja iz
oblikovnih značilnosti obstoječega objekta in hkrati se prilagodi rešitvam
ureditve trga,
– SO št. 23: DRV 41,
– SO št. 20: DRV 37 in ohrani se obstoječa višina objekta,
– GO št. 28: DRV 50, notranjost stavbe bo vsebinsko spremenjena v smeri javnega značaja vsebine,
– GO št. 29: DRV 53 in preoblikovanje fasad garaže in izvedba
strešne konstrukcije garaže,
– pomožni objekt št. 11: obnova fasad stavbe in izvedba lesene
konstrukcije ganka na južni fasadi.
9. člen
(nadomestne gradnje objektov na obstoječih lokacijah porušenih stavb
v nespremenjenem obsegu)
Vzhodna urejevalna enota (1):
1. zakoličbeni elementi:
– garažni objekt št. 9: tlorisno obstoječ gabarit, višinsko obstoječ
gabarit P, N z dodatno izvedeno strešno konstrukcijo,
– SO št. 10: v okviru obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritov.
2. tolerance:
– garažni objekt št. 9: po višini: ±5%,
– SO št. 10: podaljšanje stavbe proti vzhodu za 0,50 m.
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3. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 10: gnojniščna jama se pokrije.
4. oblikovanje objektov,
– garažni objekt št. 9: splošne smernice oblikovanja stavb so
določene v 6. členu tega odloka.
Zahodna urejevalna enota (3):
1. zakoličbeni elementi:
– SO št. 22: v istih tlorisnih in višinskih gabaritih kot je obstoječi
objekt.
2. ureditev funkcionalnih zemljišč,
– SO št. 22: ohranitev ali rekonstrukcija kamnitega tlakovanja
klančin, dostopa na višje ležeči objekt.
3. oblikovanje objektov,
– SO št. 22: oblikovanje sledi oblikovanju obstoječega objekta
Osrednja urejevalna enota (4):
1. zakoličbeni elementi:
– SO št. 11: nadomestna gradnja v istih tlorisnih in višinskih
gabaritih,
– SO št. 24: ohrani se ločna konstrukcija stropa kletnega prostora, novogradnja se izvede v okviru obstoječega tlorisnega in višinskega
gabarita stavbe.
2. oblikovanje objektov:
– SO št. 11: ohranijo se alpski elementi pri oblikovanju nadomestne stavbe,
– SO št. 24: možna izgradnja lesene konstrukcije ganka na južni
fasadi nadomestne stavbe znotraj gradbene črte.
10. člen
(nadomestne gradnje objektov na obstoječem funkcionalnem
zemljišču porušenih stavb v spremenjenih gabaritih)
Vzhodna urejevalna enota (1):
1. gabariti:
– SO št. 6: tlorisni gabarit v okviru obstoječih mer, horizontalno
zamaknjen, skladno z zakoličbeno situacijo novopredvidene stavbe,
višinski gabarit: K, P, M (ali podstrešje),
– SO št. 8: obstoječi tlorisni in višinski gabarit stavbe se ohranja,
dopustna je korekcija tlorisa za vzpostavitev pravokotnega gabarita,
– pomožni objekt št. 13: tlorisni gabarit se na južni strani skrajša
za 1,5 m, v odnosu na obstoječe stanje stavbe, višinski gabarit se
ohranja
2. tolerance:
– SO št. 6: minimalna višina stavbe K, P in podstrešje z minimalno
višino kolenčnega zidu 40 cm in naklonom strešne konstrukcije od 22°
do 35°,
– SO št. 8: zamik stavbe za 0,50 m proti severu dane lokacije
stavbe.
3. zakoličbeni elementi:
– SO št. 6: rahel zamik v skladu s zakoličbeno situacijo novopredvidene stavbe,
– SO št. 8: zamik stavbe za 0,50 m proti severu,
– pomožni objekt št. 13: na južni strani se stavba za ca. 1,5 m
odmakne od cestišča, višinski gabarit stavbe se ne spremeni
4. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 8: ohraniti obstoječo strukturo tlaka pripadajočih zunanjih površin,
– pomožni objekt št. 13: funkcionalno zemljišče se zmanjša zaradi rekonstrukcije ceste
5. oblikovanje objektov:
– stanovanjsko poslopje št. 6: osnosimetrična razporeditev odprtin na izstopajoči južni fasadi stanovanjskega poslopja (gospodarsko
poslopje je obravnavano tudi v tem sklopu),
– stanovanjsko poslopje št. 8: osnosimetrična razporeditev odprtin na izstopajoči južni fasadi poslopja,
– pomožni objekt št. 13: ohrani se kamniti zid in alpske prvine
oblikovanja strešne konstrukcije.
Južna urejevalna enota (2):
1. Gabariti:
– stanovanjski in trgovski objekt št. 17: tlorisna gabarita dimenzije
9 × 12 m ter etaže: SO: K, P, N in trgovski objekt: K, P, M,
– GO št. 17: DRV 31
2. Idejna višinska regulacija:
– SO št. 17: KP: 571.30, ±0,50m,
– trgovski objekt št. 17: KP 571,80, ±0,50m,
– GO št. 17: DRV 31
3. Tolerance:
– stanovanjski in trgovski objekt št. 17: ±15% tlorisnega gabarita
vrisanega tlorisnega obsega obravnavanih objektov
4. Zakoličbeni elementi:
– SO št. 17: gradbena črta S in Z fasadni rob vrisanega objekta,
– objekt trgovine št. 17: gradbena črta S in V fasadni rob vrisanega objekta,
– GO št. 17: DRV 31
5. Ureditev funkcionalnih zemljišč:
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– stanovanjski in trgovski objekt št. 17: ureditev dostopov, dovozov na kmetijske obdelovalne površine ob spodnjem delu stavb, ureditev parkirišč za namen funkcioniranja trgovske dejavnosti,
– GO št. 17: DRV 31
6. Oblikovanje objektov:
– stanovanjski in trgovski objekt št. 17: splošni pogoji oblikovanja
stavb, določeni v 6. členu tega odloka,
– GO št. 17: DRV 31.
Zahodna urejevalna enota (3):
1. gabariti:
– SO št. 21: 9 × 12 m, z vkopano garažo in pokrito teraso,
– SO št. 20: tlorisna oblika v črki L, dimenzija tlorisnega gabarita
znotraj oboda 11 × 14 m, etažnost se giblje med K, P, M in K, P
2. tolerance:
– SO št. 21: tlorisna toleranca ±10 m2, KK ± 30 cm,
– SO št. 20: KK ±60 cm
3. zakoličbeni elementi:
– SO št. 21: gradbeno črto tvori J in V rob vrisanega objekta,
višina je K, P, M,
– SO št. 20: gradbeno črto tvori S, V in J rob vrisane stavbe
4. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 21: ureditev dostopa do bivalnih prostorov stavbe, ureditev vkopane garaže in vrta,
– SO št. 20: ureditev dovoza, dostopa
5. oblikovanje objektov:
– SO št. 21: oblikovanje teras na V in Z fasadi – upoštevati
splošne pogoje oblikovanja stavb določenih v 6. členu tega odloka,
naklon strehe naj se določi v intervalu med 20° in 35°,
– SO št. 20: izoblikuje se različen naklon strešnih konstrukcij:
24° in 35°, izvede se značilna konstrukcija gankov na V fasadi, na južni
fasadi (izstopajoči fasadi) se izrazi osnosimetrična razporeditev okenskih odprtin
Osrednja urejevalna enota (4):
1. gabariti:
– SO št. 26: tlorisne mere: 8 × 11m, višina: K, P, M,
– SO št. 28: tlorisne mere se sorazmerno zmanjšajo, etaže K, P
(podstrešje ali mansarda),
– SO št. 25: sledi isti širini sosednje stavbe, gospodarskega
poslopja, s tem da se proti vzhodu stavba skrajša za ca. 2 m. Etaže: K,
P, N,
– stanovanjska stavba št. 19: tlorisni obseg: 12 × 9 m, višina: P,
N (podstrešje ali mansarda),
– SO št. 15: tlorisni gabarit novopredvidene stavbe se na južni
strani zmanjša za ca. 1 m,
– GO št. 16: tlorisni gabarit se na zahodni in severni strani obstoječe stavbe skrajša za 1 m.
2. idejna višinska regulacija:
– SO št. 26: KK: 582,30 m,
– SO št. 28: KP ±60 cm,
– SO št. 25: višinsko se prilagodi obstoječi stavbi
3. tolerance:
– SO št. 26: tlorisna toleranca je ±10%. Gradbena črta je S in Z
rob vrisanega objekta, višinsko toleranco predstavlja mansarda,
– SO št. 28: višinsko toleranco predstavlja mansardni prostor,
– SO št. 15: maksimalna višina je višina obstoječega prizidka
4. zakoličbeni elementi:
– SO št. 26: gradbena črta je Z in S fasadni rob vrisanega
objekta,
– SO št. 28: gradbena črta je S in Z fasadni rob vrisanega
objekta,
– SO št. 25: se prilagodi obstoječemu objektu,
– SO št. 19: gradbena črta je Z in S fasadni rob vrisanega
objekta,
– SO št. 15: gradbena linija se formira po obstoječi stavbi,
– GO št. 16: v skladu z vrisano situacijo
5. ureditev funkcionalnih zemljišč:
– SO št. 26: ureditev dostopa k sosednji stavbi št. 25 in obnova
ali prezidava kamnitega zidu na stiku s cesto št. 3,
– SO št. 28: zaradi utesnjenosti se zagotovi zaprt garažni prostor
v okviru oblikovanja osrednjega trga – predvidena površina za namen
parkiranja in za namen zaprtih garažnih prostorov. Glavni dostop v
stavbo se formira iz severne smeri,
– SO št. 25: ureditev vzdolžne terase ob objektih št. 25 – izvedba
zunanje komunikacije na teraso, in sicer v vogalnem delu trga,
– SO št. 19: obstoječo garažo in gospodarsko poslopje se formira v sklopu celotnega vrisanega stavbnega kompleksa,
– SO št. 15: preoblikovanje vhodnega dela stavbe,
– GO št. 16: ureditev pripadajočega funkcionalnega zemljišča ob
cesti
6. oblikovanje objektov:
– SO št. 26 oblikovanje po splošnih pogojih (možnost ganka na
vzhodni strani). Naklon strešine 35°,
– SO št. 28: naklon strešin 35° ali več ter upoštevanje določil v
DRV 48,
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– SO št. 25: oblikovanje stavbe se prilagodi splošnim usmeritvam
oblikovanja v 6. členu tega odloka in oblikovanju osrednjega trga,
– SO št. 19: naklon strešne kritine do 35° in možnost zunanje
komunikacije – ganka na južni fasadi,
– SO št. 15: naklon strešne konstrukcije nad 30° in oblikovanje
po splošnih pogojih oblikovanja stavb določenih v 6. členu tega odloka,
– GO št. 16: finalna obdelava fasad stavbe v vidni strukturi kamna
in ohranitev obstoječega strmega naklona strešne konstrukcije in lesene konstrukcije ganka na južni fasadi, s tem da se ga obnovi tako, da ne
ovira cestišča
11. člen
(odstranitev obstoječih stanovanjskih objektov, ki se ponovno ne
pozidajo na istem mestu)
V celoti se poruši:
– SO št. 18. To stavbno zemljišče postane javna površina. Uredi
se parkirišče na zgornjem nivoju in garaže v pritličju,
– SO št. 27. Na to lokacijo se postavi nadomestno hišo št. 26,
– SO št. 20. Ta površina postane funkcionalno stavbno zemljišče,
– SO št. 26. Ta površina postane funkcionalno stavbno zemljišče.
12. člen
(odstranitev objektov zaradi motilnosti v naselju)
– montažna garaža stanovanjske hiše št. 20. Odstranitev je zaradi
neustreznega videza in ureditve ceste,
– delna rušitev gospodarskega objekta št. 13 za ca. 1 m v obcestnem pasu zaradi širitve ceste,
– delna rušitev stanovanjske stavbe št. 15 na južnem delu za
približno 1 m, zaradi širitve ceste,
– vogalna rušitev gospodarskega poslopja št. 7 zaradi ureditve
dostopnosti k stanovanjskim hišam št. 7 in 8,
– rušitev južnega dela zidu vmesnega prizidka stanovanjske hiše
št. 14 zaradi širitve ceste,
– rušenje dodanega balkona in stopnišča na cestni fasadi stanovanjske hiše št. 24 zaradi širitve poti,
– odstranitev opuščenih gnojnikov pri stanovanjskih hišah št. 7a,
22 zaradi razširitve cestišč oziroma trgov,
– rušitev neprimerno lociranih garaž pri stanovanjskih hišah št. 12
in 19 ter garaže pri št. 25 zaradi ureditve trga,
– rušitev pomožnega objekta stanovanjske hiše št. 16 zaradi
nepreglednosti križišča in neurejenosti objekta.
13. člen
(nova zazidava)
Južna urejevalna enota (1):
– GO št. Ng1 in Ng2: gabariti, idejna višinska regulacija, tolerance, zakoličbeni elementi, zunanja ureditev in oblikovanje po pogojih
tehnične pisarne (DRV št. 31)
Zahodna urejevalna enota (3):
1. gabariti:
– SO št. N1: maksimalni tloris 12 × 9 m, višina K+P+1, prizidan
objekt 5 × 6 m,
– SO št. N2: tloris 12 × 9 m, višina K+P+1,
– SO št. N3: tloris 6 × 6 m, višina K+P,
– SO št. N4: tloris 10 × 13 m, višina K+P+1,
– SO št. N5: 12 × 9 m, višina K+P+1, samostojen objekt 5 × 6 m,
– SO št. N6: tloris 13 × 8 m, višina K+P+1,
– SO št. N7: tloris 10 × 9 m, višina K+P.+1
2. idejna višinska regulacija:
– SO št. N1: kota kleti (KK)= 571,00 m, kota garaže (KG)=
572,00 m,
– SO št N2: KP= 579,20 m,
– SO št. N3: KP= 579,00 m,
– SO št. N4: KK= 581,00 m,
– SO št. N5: KK= 570,70 m, KG= 571,00 m,
– SO št. N6: KK= 571,00 m,
– SO št. N7: KK= 571,00 m.
3. tolerance:
– SO št. N1: stanovanjske površine – tloris =
-15%, etažnost = K+P+1 ali K+P+M, KK= ±1,00 m,
– SO št. N2: stanovanjske površine ±10%, etažnost = K+P+1 ali
K+P+M, KK=±0,5 m,
– SO št. N3: stanovanjske površine-tloris = +2 m, KK= ±0,50 m,
– SO št. N4: stanovanjske površine-tloris = ±10%, etažnost =
K+P+1 ali K+P+M, KK= ±0,30 m,
– SO št. N5: stanovanjske površine-tloris = ±10%, etažnost =
K+P+1 ali K+P+M, KK= ±1,00 m,
– SO št. N6: stanovanjske površine-tloris = ±10%, etažnost =
K+P+1 ali K+P+M, KK= ±1,00 m
4. zakoličbeni elementi,
– SO št. N1: v okviru maksimalnega gabarita,
– SO št. N2: gradbeno črto tvori SZ in SV rob vrisane stanovanjske hiše,
– SO št. N3: gradbeno črto tvori SV in SZ rob vrisane stanovanjske hiše,
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– SO št. N4: gradbeno črto tvori JV rob vrisane stanovanjske
hiše,
– SO št. N5: gradbeno črto tvori vzhodni in severni rob vrisane
stanovanjske hiše,
– SO št. N6: gradbeno črto tvori SZ rob vrisane stanovanjske hiše,
– SO št. N7: gradbeno črto tvori zahodni in severni rob vrisane
stanovanjske hiše
5. ureditev funkcionalnih zemljišč,
– SO št. N1-N7: zunanji zidci in parapeti so iz naravnega kamna,
utrjene površine so iz tlakovcev ali tradicionalne s položenimi kamni.
Pasovna drevesna zasaditev, ki razpolavlja to ureditveno enoto poteka:
pri objektu N4 pred JV fasado, med objektoma N2 in N3, ter med
objektoma N5, N6.
Pri ostalih ureditvah se upošteva splošne pogoje oblikovanja.
6. oblikovanje objektov,
– SO št. N1 – N7: naklon strešin za objekte N1, 3, 4, 5, 7 je
35°, za objekte N2, 6 pa 24°. Kritina so profilirani elementi rdečih
barvnih tonov. Upoštevajo se še splošni pogoji oblikovanja.
14. člen
(javne površine)
Javne površine v vasi Spodnje Drežniške Ravne so:
– vaška dostopna cesta z omrežjem vaških poti med hišami (vaška pot 1, 2, 3, 4),
– dovozna pot k čistilni napravi (5),
– vaški trgi (zahodni, osrednji, vzhodni),
– parkirni prostori,
– prostori za zbiranje odpadkov in smeti,
– igralna površina za igre z žogo,
– peš povezovalna pot v zahodni urejevalni enoti
Zaključni sloj poti:
– 1, 2 asfalt,
– 3, 4 tlakovci – npr. iz kamna, mulda po sredini,
– 5 makadam.
15. člen
(oblikovanje javnih površin)
VAŠKE POTI:
Dostopna vaška cesta [1] se razdeli v vasi na spodnji (južni) krak in
zgornji (severni) krak [2] v vzdolžni smeri.
V prečni smeri pa ta dva kraka prečkata vaški cesti [3] in [4]. Nova
cesta [5] predstavlja novo urejen dostop do bodoče lokacije centralne
čistilne naprave.
Oblikovanje vozne površine je asfalt v kombinaciji s tlakovanjem v
avtohtonem materialu (pot št.3).
VAŠKI TRGI:
Projektno dokumentacijo za oblikovanje trgov lahko izdela pooblaščen projektant urbanist. Mnenje k izdelanemu zazidalnemu preizkusu
poda upravni organ Občine Kobarid in izdelovalec UNO za to območje,
– vzhodni vaški trg je vstopni prostor v vas, ki obsega asfaltirano
vozno in parkirno površino okrog vaškega objekta št. 4, ki je delno
tlakovan v polkrožni obliki z osrednjim listnatim drevesom in leseno izvedbo krožne klopi. V zaledju je prostor za postavitev zabojnikov za različne
vrste odpadkov (gospodinjski, steklo, papir,...). V pobočju za stavbo št. 4
je urejeno igrišče (večnamenska asfaltirana ploščad). Igrišče je postavljeno na izravnano teraso in je proti pobočju utrjeno z ozelenjenimi škarpami. Igrišče je delno zaščiteno z mrežo. V sklopu obravnavanega trga je
predvidena tudi površina za obračališče avtobusa,
– osrednji vaški trg oblikuje križišče vaških poti med stavbami št.
25, 12, 16 in 15. Ti objekti so predvideni za prenovo v obstoječem
gabaritu (št. 12) ter nadomestne gradnje na isti lokaciji z manjšimi
korekcijami (št. 25, 15 in 16). V objektu št. 25 je predvidena gostinsko
turistična ponudba z zunanjo gostinsko teraso, ki oblikuje vizualno podobo parterja trga. Zaradi naklona terena je predvidena škarpa z nišami
za dve listopadni drevesi (kostanj, lipa) ter krožno postavljenimi klopmi.
Na vogalu, ob stopnicah na gostinsko teraso je umeščen okroglo oblikovan vaški vodnjak. Škarpa je zidana v naravnem (avtohtonem) kamnu.
Gostinska terasa je tlakovana, ograje in zidci so grajeni iz kamna in
opremljeni z ustreznimi ograjami,
– zahodni vaški trg je prostor nad prekritim potokom Log med
stavbami št. 22, 28, 23 in 20. Prostor je prekrit s krožno postavljenim
tlakom, osrednjim drevesom v okroglem koritu in radialno tlakovanimi
parkirišči. Proti obstoječim stavbam se krožna zasnova nadaljuje v pobočje s terasnimi stopnicami, ki vodijo na zgornjo vaško pot. Obstoječi
cestni zavoj poti št. 2, se v tem delu nekoliko izravna.
PARKIRNI PROSTORI:
Na območju celotne vasi je predvidena ureditev 35 parkirnogaražnih mest:
– 13 PM na vzhodnem vaškem trgu,
– 6 PM in 4 garaže na prostoru osrednjega vaškega trga,
– 5 PM pred bodočo stavbo trgovine,
– 6 PM na prostoru zahodnega vaškega trga.
Parkirni prostori v območju vzhodnega in zahodnega vaškega trga
so tlakovani in opremljeni z maščobolovilci, v osrednjem trgu pa z
ozelenitvami in z zaščitno ograjo kamnite ali druge primerne izvedbe.
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PROSTORI ZA ZBIRANJE ODPADKOV:
– vzhodni vaški trg: asfaltirana in ograjena površina z lastnim peš
dostopom in dovozom za komunalno vozilo. Prostor mora biti dovolj
velik za postavitev tri do štiri 900 l posod za zbiranje odpadkov,
– zahodni del vasi: prostor z obračališčem za komunalno vozilo in
listopadnim drevesom. V sredini urejena ploščad mora biti dovolj velika
za namestitev tri do štiri 900 l zaprtih posod za zbiranje odpadkov. Ta
lokacija služi tudi za občasno akcijsko zbiranje kosovnega materiala za
takojšen odvoz.
IGRIŠČE:
Asfaltirana površina dim. ca. 17 × 30 m, obdana z opornimi zidovi
iz betona, obloženega z avtohtonim kamnom. Škarpe so ozelenjene s
plezalkami, kompleks pa je dodatno ozelenjen z vzhodne smeri z novimi
listopadnimi drevesi. Višinske razlike za dostop na igralni plato so premoščene s stopnicami ali klančinami (ob potoku). Varovalne ograje so iz
žičnega pletiva, ki je ozelenjeno s plezalkami.
PEŠ POVEZOVALNA POT:
V novem zazidalnem kompleksu zahodnega dela naselja je pot
speljana diagonalno čez območje nove zazidave. Pot je tlakovana v
avtohtonem materialu, brez stopnic. Ograjni zidovi so nizki ali urejeni kot
žive meje.

meteorno vodo priključi na potok, kanal za fekalno vodo pa vodi do
zahodnega vaškega trga pravokotno na osnovni kanal. Na naveden
pravokotni fekalni kanal se priključita tudi dva krajša kanala iz kompleksa
parkinga. Obe trasi se vodita ločeno (fekalna in meteorna) s priključkom
meteorne vode v potok.
Za odvod fekalnih voda iz zgornjega dela vasi se izvede nov
vertikalni priključek na osnovni kanal.
Za odvod fekalnih voda iz vzhodnega dela se zgradi kanal s pravokotnim priključkom na osnovni kanal. Odvod meteorne vode v tem delu
vasi in delu zgornje vasi se vodi ločeno v potok na vzhodnem delu vasi.
Vse rekonstruirane ceste se opremi s požiralniki za meteorno vodo,
enako je potrebno vso vodo strešin voditi v meteorno kanalizacijo.
Lokacija čistilne naprave je predvidena na vzhodnem delu vasi,
pod obstoječim platojem. Predlaga se izgradnja biološko kemične vkopane čistilne naprave za ca. 200 enot, kar perspektivno omogoča tudi
priključitev Zg. Drežniških Raven na čistilno napravo. Tip čistilne naprave se določi s projektom.
Pri predvidenih lokacijah novih hlevov in pri rekonstruiranih obstoječih gospodarskih objektih (hlevih) se mora predvideti ureditev gnojnih
jam v skladu s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85).

IV. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

20. člen
(vodovod)
Kot vodni vir za ureditev vodooskrbe za Spodnje Drežniške Ravne
ostaja še naprej zajetje Tresilo, ki se nahaja vzhodno nad vasjo v
oddaljenosti ca. 300 m na koti 625 m. Iz istega zajetja se napajajo tudi
vas Jezerca, Magozd in naselja Kobarid, Mlinsko in Idrsko. Za zagotovitev zahtevanih pogojev (sanitarnih, požarnih in tehničnih) je potrebno
obstoječi vodovodni priključek ojačati in zgraditi nov vodohran za požarno vodo.
Predvidi se zamenjava obstoječega cevovoda po obstoječi trasi.
Mikrolokacijo vodohrana se določi s projektom. Lokacija se predvidi na
koti 620 m v neposredni bližini zajetja Tresilo na parc. št. 1224 in
1225/1, k.o. Drežnica. Iz vodohrana se vodi nov cevovod do vasi, kjer
se izvede kompletno novo vodovodno omrežje z novimi priključki za
stanovanjske hiše in gospodarske objekte.
Glavna trasa vodovoda se vodi po cesti 3 do vaške trgovine s
pravokotnimi odcepi po cesti 1 in cesti 2. Na to glavno omrežje se
izvršijo priključki za posamezne skupine hiš. Za več hiš skupaj se
določijo lokacije vodomernih jaškov, iz katerih se napajajo posamezni
uporabniki.
Predvidi se montaža 5 hidrantov, kar zagotavlja ustrezno požarno
zaščito vasi.
S projektom za izvedbo se določi potrebne tehnične elemente
(velikost rezervoarja, profili cevi, števčni jaški, hidranti).

16. člen
(ceste)
Ureditev cestne infrastrukture v naselju Spodnje Drežniške Ravne
obsega ureditev, delno razširitev in novogradnjo dela poti na delu, kjer
se predvidijo nove zazidalne površine. Osnova prometne ureditve ostaja
sedanja glavna pot skozi vas, ki pa je zaradi ozkosti v sedanji obliki
praktično neuporabna za normalno funkcioniranje vasi. Osnovno cesto
(2) je potrebno mestoma razširiti tako, da se zagotovi minimalni vozni
profil širine 3 m. Druga pomembna cesta (1) za povezavo z novopredvideno pozidavo na zahodni strani vasi se izvede z odcepom po sedanji
poti in nadaljuje z delno novogradnjo in preko nasutja z delno rekonstrukcijo starega kolovoza v celotni dolžini novopredvidene pozidave. Ta
cesta se izvede večje širine, do 3,5 m, kar omogoča dostop komunalnih in interventnih vozil do zapadnega dela naselja, kjer se uredi tudi
obračališče. Za dostop v zgornji del vasi se koristijo rekonstruirane
obstoječe poti (3 in 4), ki potekajo pravokotno na obe osnovni poti.
Skloni vozišč se z manjšimi vzdolžnimi korekcijami prilagodijo obstoječim niveletam sedanjih cest in novoprojektiranih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na vseh cestah se uredijo prečni nakloni in zavaruje vozišče z robniki tako, da se uredi odvod meteornih voda in vzdrževanje cest. Z izvedbenim projektom cest se določijo vsi potrebni tehnični elementi (podolžni profili, prečni profili, zakoličbeni elementi
novoprojektiranih cest, spodnji ustroj cest, tip vozišča, način tlakovanja,
odvodnjavanje cest, ureditev parkingov, ureditev pešpoti izven vozišč)
za gradnjo in rekonstrukcijo cest.
17. člen
(mirujoči promet in dostava)
Zaradi strnjenosti naselja in otežene dostopnosti do stanovanjskih
objektov ni možno zagotoviti garažiranja in parkingov pri vsakem objektu,
razen pri novozgrajenem delu vasi. V ta namen se predvidi troje mest za
javno parkiranje, in sicer takoj na začetku vasi (vzhodni vaški trg), v
centralnem delu vasi (vaška trgovina) in ob zahodnem vaškem trgu. Za ta
namen se pridobi cca. 25 parkirnih mest, kar zadošča za domačine, ki
nimajo svojih parkirnih mest ali garaže, kot tudi za goste in obiskovalce.
Dostava do posameznih objektov je mogoča za manjša dostavna
tovorna vozila in za intervencijska vozila.
18. člen
(peš promet)
Celoten pešpromet se odvija po rekonstruiranih cestah v vasi,
pločniki za pešce niso predvideni, niti jih ni možno izvesti. Obstoječe
pešpoti med hišami se uredijo, uredijo se tudi pešpoti nad vasjo.
19. člen
(kanalizacija)
Naselje se opremi z ločenim kanalskim sistemom. Zaradi razgibanosti terena se mestoma vodi del meteorne kanalizacije ločeno od
fekalne, v večjem delu pa se obe kanalizaciji vodita skupaj. Gradnja
greznic za stanovanjske hiše ni možna zaradi pomanjkanja prostih površin, zato je nujna gradnja čistilne naprave.
Glavni fekalni kanal poteka po novorekonstruirani cesti (1) od
skrajnega zahodnega dela naselja, predvidenega za novogradnjo, preko nasipa (ruševine) in potoka pod objektom vaške trgovine in preko
platoja pod vasjo do lokacije čistilne naprave. V delu ob novem naselju
do potoka poteka vzporedno tudi kanal za meteorno vodo, ki se priključi
na potok.
Drugi vzporedni krak poteka po obstoječi cesti na zahodnem delu
(nad novopredvidenim zazidalnim kompleksom), tako da se kanal za

21. člen
(elektro omrežje)
Vas se napaja preko prostozračnega srednjenapetostnega priključka iz jamborske TP (transformatorska postaja), locirane na platoju
pod vasjo.
Iz obstoječe TP se izvede celotno NN (nizko napetostno) omrežje
v kabelski kanalizaciji, ki se vodi po cestah 1, 2, 3, 4 in pešprehodih do
posameznih uporabnikov. Do vsakega uporabnika se iz RO omarice
vodi do PMO omarice kabelski priključek. Vsak uporabnik mora imeti
lastno PMO omarico na fasadi ali prosto stoječo, v kateri je lahko eno ali
več merilnih mest. PMO omarice se napajajo z zankanjem iz KR razdelilcev, ki so lahko prostostoječi ali vgrajeni v fasade objekta. Mikrolokacije
jaškov, KR omaric in PMO omaric ter profile kablov in kabelske kanalizacije se določijo s projektom.
Za napajanje naselja se uporabijo kabli Al preseka 150, 70,
35 mm2.
22. člen
(telefonsko omrežje)
Do vasi Spodnje Drežniške Ravne je speljana zračna TK linija, ki
se pred vasjo pri odcepu ceste za Zgornje Drežniške Ravne zaključi v
telefonski omarici na drogu. Do Spodnjih Drežniških Raven poteka
odcep zračne linije s kablom TK 53 UM 20 × 4 × 0,6.
Iz obstoječe glavne omare na drogu na platoju pod vasjo se
predvidi kabliranje omrežja, ki poteka v kabelski kanalizaciji v kvaliteti
Stigmaflex 0 110 mm.
Kabelska kanalizacija bo potekala v glavnem po glavnih cestah,
na razvodnih točkah bodo izdelani jaški. Iz razvodnih jaškov se vršijo
priključki do uporabnikov, kjer se montirajo na fasadi zidne telefonske
omarice. Predvidi se izdelava dvocevne kanalizacije, kar v perspektivi
omogoča tudi ureditev sprejema TV preko kabla in rezervo za ostale
informacijske sisteme.
Obstoječe primarno TK omrežje (dovod) zadošča za potrebe vasi.
Vse tehnične elemente (dimenzije kablov, mikrolokacija jaškov in zidnih
omaric, število in velikost cevi) se določi s projektom za izvedbo.
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23. člen
(javna razsvetljava)
Osvetli se vse površine, namenjene pešcem, še zlasti pa območje vseh treh trgov v vasi. Javna razsvetljava se predvidi v kabelski
izvedbi, ki poteka v isti trasi kot NN omrežje. Tip svetilk določi urbanist
naselja. Tipe in prereze kablov, umestnost nočne ali polnočne osvetlitve
naselja, način prižiganja ter premer in število cevi se določi s projektom
za izvedbo.
Luči javne razsvetljave se montirajo na fasade stanovanjskih objektov ali na samostojne drogove.

ključene na javno infrastrukturno omrežje (vodovod, fekalna kanalizacija
in elektrika).

24. člen
(odvoz smeti)
Zaradi ozkosti cest se predvidi zbiranje smeti v skupnih zabojnikih
vsebine 900 l, ki se locirajo na dveh lokacijah in sicer:
– lokacija vaška trgovina in,
– lokacija vzhodni vaški trg.
Za postavitev zabojnikov se predvidi poseben prostor. Odvoz smeti
iz vasi je obvezen enkrat tedensko. Za odlaganje specialnih odpadkov
(papir, steklo) se postavijo zabojniki na lokaciji zahodni vaški trg.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV POSTOPNE
PRENOVE NASELJA

V. REŠITVE IN POGOJI V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA
25. člen
(varstvo pred požarom)
Nova prometna ureditev vasi omogoča dostop intervencijskih gasilskih vozil do vseh delov vasi kot tudi poti za evakuacijo ljudi, živali in
premoženja v primeru požara. Z izgradnjo novega rezervoarja in montažo petih nadzemnih požarnih hidrantov je požarna varnost zagotovljena.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcije objektov se upošteva s tehničnimi normativi zahtevane varnostne odmike med objekti.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
V vasi Spodnje Drežniške Ravne ne obstajajo viri, ki bi povzročili
hrup (promet, proizvodnja), zato se ne predvidi nikakršnih ukrepov ali
zavarovanj za zaščito vasi proti hrupu.
27. člen
(varstvo pred drugimi nesrečami)
Vas leži na dokaj strmem pobočju, zato je potrebno posvetiti skrb
tudi zaščiti vasi pred meteornimi zalednimi vodami in snežnimi plazovi.
Vse zaledne vode so speljane v obstoječe potoke, ki prečkajo samo
vas. Preveriti je potrebno prepustnost zaprtih kanalov skozi vas in te
kanale po potrebi povečati, posebno skrb pa je potrebno zagotoviti za
redno kontrolo in vzdrževanje pokritih kanalov.
28. člen
(zaščita ozračja)
Energetski vir za ogrevanje stanovanjskih objektov so drva, lahko
kurilno olje in plin. Potrebno je urediti odvod dima preko ustreznih
kvalitetnih dimnikov preko strehe. Pri določanju lokacij za cisterne kurilnega olja je potrebno upoštevati smernice zdravstvenega in požarnega
inšpektorja.
29. člen
(zelene površine)
Ohraniti je potrebno krajinsko zanimivost dobro razpoznavne gručaste vasi s hudourniškimi potoki in njihovo drevesno poraslostjo, ki
očrtuje robove naselja.
Priporočljiva je zaščita najstrmejših brežin, ki se pojavijo v severnem in vzhodnem robu naselja pred izpiranjem, s primerno drevesno
zasaditvijo in grmovnicami.
Še posebej je potrebno hortikulturno urediti območje športnorekreacijskih površin v vzhodni urejevalni enoti. Oporne zidove in ograje
je potrebno ozeleniti.
Značilnosti ozkih zelenih pasov v smeri S-J naj se izvede tudi na
območju predvidene zazidave v sredini zahodne urejevalne enote.
Znotraj naselja je potrebno izvesti posamične drevesne zasaditve,
ki so prikazane v ureditveni situaciji.
V južni urejevalni enoti je potrebno pozeleniti rob naselja z drevesi
zaradi odprave motilnosti stanovanjskih hiš, ki kvarno vplivajo na podobo vasi, še posebej to velja za stanovanjsko hišo št. 16.
VI. ETAPNOST IZVEDBE POSEGA
30. člen
(etapnost izvedbe)
Oblikovna priporočila iz 8. člena tega odloka za posamezne stavbe obstoječe grajene strukture naselja se izvedejo skladno z izvajanjem
etapnosti prenove posameznih stavb v časovnem zamiku.
Obnova in gradnja novih objektov mora biti usklajena z dinamiko
gradnje infrastrukturnih objektov. Napeljave v objektih morajo biti pri-

VII. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE
IZVAJAJO V 1. FAZI
31. člen
Preostala zemljišča predvidenega ureditvenega načrta, ki se bodo urejala v naslednjih fazah, so do takrat v obstoječi funkciji.

32. člen
(obveznosti občine),
– uskladitev zemljiškega katastra,
– pridobitev lastništva za javne potrebe,
– izvedba javne infrastrukture,
– izvedba javnih objektov in površin,
– ureditev sistema stimulacije prebivalcev za ureditev posegov
skladno s pogoji in merili ureditvenega načrta obnove,
– izdelava strategije razvoja naselja,
– zagotavljanje kontinuitete izvedbe ureditvenega načrta obnove,
– nadzor nad skladnostjo izvedenih posegov z ureditvenim načrtom obnove.
IX. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Ureditveni načrt obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne je
stalno na vpogled na Občini Kobarid.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za to pristojna inšpekcijska služba.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 910-4/98
Kobarid, dne 14. januarja 1999.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

VLADA
343.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih
storitev

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1. člen
Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in
15/96) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
ki so bile oblikovane skladno s predpisi in uporabljene na tržišču
na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
2. člen
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo proizvode in opravljajo
storitve, navedene v 1. členu (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki so
v času veljavnosti uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/98) z zahtevkom Vladi Republike Slovenije
predlagali odreditev višje stopnje povišanja cen, lahko povišajo cene v
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času veljavnosti te uredbe v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja, čiščenja in
distribucije vode lahko v primeru, če ugotavlja, da cene, oblikovane na
podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije z zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije, da odredi višjo
stopnjo povečanja cen.
Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek, opremljen z mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi
mnenje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost in
pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje
povišanja cen.
Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne
službe, z navedbo občin na območju katerih se posamezna storitev
opravlja,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je
zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter povprečno
ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, ki se
uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v
letih 1996, 1997 in 1998,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter
povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije, za katero se vlaga zahtevek, z datumom predvidene uveljavitve,
– ceno in elemente te cene po vrstah storitev, ki jo plačajo
posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
– pregled fizičnega obsega opravljene posamezne vrste storitve
za posamezne vrste porabnikov za leti 1997 in 1998,
– pregled prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za storitev,
za katero se vlaga zahtevek za leti 1997 in 1998. Pregled stroškov naj
zajema naslednje strukturne elemente z obrazložitvijo:
1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški;
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje
– posredni stroški obresti;
4. dobiček.
– navedbo vseh ostalih storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 1997 in 1998 za
podjetje kot celoto.
4. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem obvesti
zavezanca.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi
dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za pripravo predloga
Vladi Republike Slovenije.
Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določa upravna enota,
ali Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj zahtevek dopolniti,
sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
5. člen
Za storitev dejavnosti kanalizacije in delovanja čistilnih naprav
ter dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov se lahko oblikuje cena storitve na način, kot to določajo predpisani standardi in
navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih
služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov ter navodilo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih
lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
Tako oblikovan predlog cene občina posreduje na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.
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Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo na podlagi
predhodno pridobljenega mnenja strokovne medresorske komisije,
imenovane s strani državnih sekretarjev, pristojnih za področje nadzora cen, za področje gospodarskih javnih služb varstva okolja in za
področje lokalne samouprave, posredovalo mnenje k predlagani
ceni.
Ceno storitve bo občina lahko oblikovala in uporabljala na
način, kot bo navedeno v mnenju Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj.
6. člen
Predlogu občine, navedenemu v predhodnem členu, morajo biti
priloženi naslednji podatki:
– mnenje oziroma ustrezen sklep občinskega sveta, da se s
posredovanim predlogom strinja,
– pogodba o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti. Pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je potrebno
navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmogljivosti in učinek
čiščenja,
– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter poprečno
ceno izraženo v kg ali m3, ki se uporablja na dan vložitve predloga,
– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v obračunskih
enotah v skladu z metodologijo za leti 1997 in 1998 ter načrtovan
obseg za leto 1999,
– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov poprečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. člen metodologije na dan
vložitve predloga. Izračun naj zajema elemente dejanskih stroškov za
leto 1998, ali elemente po dejanskih in ocenjenih stroških za leto
1999, odvisno od datuma vložitve predloga,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov z
ozirom na predlagano poprečno lastno ceno, upoštevajoč letni fizični
obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov.
V primeru vložitve predloga tudi za poprečno upravičeno ceno je
potrebno priložiti tudi naslednje podatke:
– program predvidenih investicijskih del na področju dejavnosti,
kolikor je ta načrtovan, ali se že izvaja z navedbo virov financiranja,
– izračun kalkulativnih elementov poprečne upravičene cene, ki
se bo lahko uporabljala, ko bo investicija zaključena.
7. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva na
željo strokovne komisije tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti
potrebni za pripravo ustreznega mnenja.
8. člen
Ta uredba začne veljati 10. februarja 1999.
Št. 383-02/98-24
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
344.

Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I), sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem
denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93, 28/94, 37/95,
19/96, 54/97 in 57/98) se beseda “DEM“ zamenja z besedo
“EUR“.
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2
V drugem odstavku 2. točke se beseda “petdesettisoč“ nadomesti z besedo “petindvajsettisoč“.
3
V 4. točki se prvi in drugi odstavek nadomestita z novima, ki se
glasita: “Blagajniški zapisi Banke Slovenije se vpisujejo z diskontom.
Obrestna mera za blagajniške zapise, vpisane v EUR znaša:
z rokom dospelosti 60 dni 2,92% letno,
z rokom dospelosti 90 dni 2,90% letno,
z rokom dospelosti 120 dni 2,89% letno,
z rokom dospelosti 180 dni 2,86% letno,
z rokom dospelosti 270 dni 2,84% letno,
z rokom dospelosti 360 dni 2,84% letno.
Navedene obrestne mere se uporabljajo za vpisane blagajniške
zapise Banke Slovenije, nominirane v EUR, katerih sredstva bodo
vplačana na devizni račun Banke Slovenije v tujini od vključno 16. 2.
1999 dalje. Od vključno 11. 2. 1999 sprejema Banka Slovenije nove
ponudbe le z valuto 16. 2. 1999 dalje.“
4
V 8. točki se besedilo “(Uradni list RS, št. 29/91 – prečiščeno
besedilo)“ spremeni tako, da se glasi “(Uradni list RS, št. 29/91 –
prečiščeno besedilo s spremembami)“.
5
Ta sklep začne veljati dne 16. 2. 1999 in se od tega dne tudi
uporablja.
Št. 22-0022/99
Ljubljana, dne 3. februarja 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije
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DRŽAVNI ZBOR
286.
287.
288.

Zakon o bančništvu (ZBan)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)
Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije
(OdNPBS)

521
555

294.
295.

Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

296.
297.

565

VLADA
290.

291.

343.
292.

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo
varovanje
Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se
nanaša na trgovino in zadeve v zvezi s trgovino
Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o
poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini
in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za
jedrsko energijo na drugi strani

565

Odredba o spremembi odredbe o valorizaciji zneskov
za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto
1999

580

298.

Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št.
U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št 371-104-92-49-IV/VH
Odločba o ugotovitvi neskladnosti 33. člena zakona o
prevozih v cestnem prometu z ustavo ter razveljavitev
pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari ter pravilnika o
postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic, z odložilnim rokom
Odločba o sporu glede pristojnosti med sodiščem in
upravno enoto

584

586
588

SODNI SVET
299.
576
640

300.

Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
Sklep o vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Kopru

589
589

BANKA SLOVENIJE
344.
577

303.
578

Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju

641

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
301.
302.

MINISTRSTVA
293.

580

USTAVNO SODIŠČE
564

PREDSEDNIK REPUBLIKE
289.

Objavlja, da je standard SIST EN 45501 harmoniziran
Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 19. 5. 1998 do 22. 6. 1998 izdano dovoljenje za promet

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE, DRŽAVLJANSKA KULTURA
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE GEOGRAFIJA

589
590
590
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304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.

311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
ZGODOVINA
Sklep o potrditvi učbenika SPOZNAVANJE NARAVE IN
DRUŽBE ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Sklep o potrditvi učbenika ŽIVIM Z NARAVO 1,
POJDIMO V GOZD
Sklep o potrditvi učbenika PRESEČIŠČE 5, Matematika za 5. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovna vadnica za 5. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika SLOVENSKA BESEDA, Jezikovne vaje za 5. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET
5, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 5. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET
6, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 6. razred osnovne šole
Sklep o potrditvi učbenika DOBER DAN, ŽIVLJENJE
Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 1. del
Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 2. del
Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK
USTVARJALNEGA BRANJA
Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL
1 ÜBUNGSBUCH
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE – geografija
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE – zgodovina
Sklep o potrditvi učbenika DRUŽBOSLOVJE – Državljanska kultura
Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE 5., Matematika za 5. razred osnovne šole, Rešitve nalog
Sklep o potrditvi učnega sredstva SPOZNAVANJE
DOMAČE POKRAJINE
Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKA
BESEDA, prosojnice za pouk slovenskega jezika v
5. razredu osnovne šole
Sklep o potrditvi učnega sredstva BESEDE V ČRKAH
IN PODOBAH, ABECEDNA KARTOTEKA
Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
Pravila igre na srečo »Hitra srečka«
Pravila kviz loterije »Dobim podarim«
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za januar 1999
Indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji

590

332.
333.

LJUBLJANA
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sredstvih za delo svetniških klubov
BLOKE
Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
občine Bloke

334.

590
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335.
336.

591
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337.
338.

592
339.
592

592
592

340.

341.

593
593
593
593
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342.

CERKNO
Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
DOL PRI LJUBLJANI
Sklep o povečanju davka od premoženja
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od
premoženja stavb za leto 1999 na območju Občine Dol
pri Ljubljani
GROSUPLJE
Sprememba odloka o določitvi pomožnih objektov
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini
Grosuplje
Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem
zavodu Kekec Grosuplje
Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Grosuplje

605
605

605
605
606
606
607

ILIRSKA BISTRICA
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave
Primorske novice, št 30/87 in 36/90) in družbenega
plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št.
30/87)

607

KOBARID
Odlok o ureditvenem načrtu obnove za naselje Spodnje Drežniške Ravne (UNO)
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MEDNARODNE POGODBE
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602
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OBČINE
331.

Stran
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603
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Zakon ratifikaciji Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (MKVIGRO)
Popravek uredbe o ratifikaciji Okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih
skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja
Obvestilo o začetku veljavnosti nekaterih sporazumov
Republike Slovenije z Evropskimi skupnostmi
Obvestilo o prenehanju veljavnosti oziroma uporabe nekaterih sporazumov Republike Slovenije z Evropskimi
skupnostmi
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o varstvu
selitvenih vrst prosto živečih živali
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o
ponovnem prevzemu oseb, katerih vstop v državo
in/ali bivanje v njej sta v nasprotju z notranjim pravom
Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z
mamili in organiziranemu kriminalu
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju vojaške policije Slovenske vojske v operaciji “Kovačnica miru” med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Severnoatlantskega pakta
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38
38

39

39

39

39
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Pravkar izšlo
dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
OBLIGACIJSKA RAZMERJA II
(Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti)
Vse tri knjige o obligacijskih razmerjih pokojnega sodnika slovenskega vrhovnega sodišča prof. dr. Borisa Strohsacka
so dragoceno študijsko gradivo za vse, ki želijo na hitro obnoviti ali pridobiti temeljna znanja o obligacijskem pravu.
V letih, ko je avtor sproti dopolnjeval svoje knjige z novimi pravnimi viri in sodno prakso, je nastajal prvi slovenski
zakonik o obligacijah. S svojim obsežnim znanjem je vplival na njegovo vsebino, žal pa mu ni bilo dano, da bi doživel
trenutek njegove uveljavitve. Nanj se je že pripravljal in v njegovem računalniku je ostala zasnova nove knjige. Ker je
ne bomo nikoli dočakali, je založba Uradni list RS združila prvi dve knjigi obligacijskih razmerij. Ponastili smo ju v
skupni knjigi z dvema deloma.
Cena 4410 SIT
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