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PREDSEDNIK REPUBLIKE

689. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odno-
sov med Republiko Slovenijo in Hašemitsko kraljevino Jor-
danijo podeljujem

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije Njego-
vemu veličanstvu kralju Abdullahu bin Al-Husseinu.

Št. 996-01-1/2002
Ljubljana, dne 21. februarja 2002.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

690. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in
začasni uporabi zapisnika trgovinskega
pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami člani-

cami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evrop-
ski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami člani-
cami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), Zakona
o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike
evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Sloveni-
jo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi država-
mi članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi
strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbeni-
cama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o
vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkohol-
nih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe št. 31/01), Uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/01
Pridružitvenega sveta EU–Slovenija o izboljšavah trgovin-
skih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke
v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Med-
narodne pogodbe št. 24/01) in Uredbe o ratifikaciji Dodat-
nega protokola, ki določa trgovinske dogovore za določene
ribe in ribiške izdelke, k Evropskemu sporazumu o pridru-
žitvi med Evropskimi Skupnostmi in njihovimi državami člani-
cami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 3/02), izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju

Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki

delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo

in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu
(Bruselj, 22. 5. 2000)

1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridru-

žitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogaja-
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nja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000); (Uradni list
RS št. 111/01), se na koncu 1. člena pika nadomesti z
vejico ter doda besedilo, ki se glasi:

“razen za blago našteto v Prilogah 7, 8 in 9, ki je po
poreklu iz skupnosti in za katero veljajo navedeni pogoji za
uvoz blaga do konca februarja 2003.“

2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“ Za ribiške izdelke po poreklu iz skupnosti, ki so

navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinske kvote, dolo-
čene v prilogi 7, plačuje carina po stopnji, določeni v tej
prilogi. Za količino nad to kvoto se pri uvozu plačuje carina
po stopnjah, določenih v prilogi 8.“

3. člen
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek, ki se glasi:
“Za ribe in ribiške izdelke po poreklu iz skupnosti nave-

dene v prilogah 8 in 9 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del,
se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stop-
njah, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se
plačuje v višini dveh tretjin od predpisane v času uvoza.“

4. člen
V 6. členu se besedilo “priloge 2 in 3“ nadomesti z

besedilom “prilog 2, 3 in 7“.

5. člen
V 8. členu se besedilo “1, 2 in 3“ nadomesti z besedi-

lom “1, 2, 3 in 7“ ter besedilo “4, 5 in 6“ nadomesti z
besedilom: “4, 5, 6, 8 in 9“.

6. člen
V Prilogi 2 se:
1. črtata tarifni oznaki 0303 in 0303 29 00 s pripada-

jočim besedilom,
2. črtajo tarifne oznake od 1604 do vključno 1604 20

90 s pripadajočim besedilom.

7. člen
Za Prilogo 6 se dodajo nove priloge 7, 8 in 9, ki se

glasijo:
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 7 
RIBE IN RIBIŠKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje .ROLþLQD 
(v tonah) 

Carinska 
stopnja 

1 2 3 4 
 
1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline: 
 – – – sardine: 100  
1604 13 11 – – – – v olivnem olju  4.0 
1604 13 19 – – – – druge  4.0 
 

 
 
 
 
 

EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 8 
RIBE IN RIBIŠKI IZDELKI 

  
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline: 
 – – – sardine: 
1604 13 11 – – – – v olivnem olju 11.0 
1604 13 19 – – – – druge 11.0  
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EVROPSKA UNIJA - PRILOGA 9 
RIBE IN RIBIŠKI IZDELKI 

 
Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0301 5LEH��åLYH 
0301 10 – Okrasne ribe 10.0 
 – 'UXJH�ULEH��åLYH� 
0301 91 – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster) 7.0  

0301 92 00 – – jegulje (Anguilla spp.) 7.0 
0301 93 00 – – krap 7.0  
0301 99 – – druge: 
 – – – sladkovodne ribe: 
0301 99 11 – – – – pacifiški losos (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus 
rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in 
donavski losos (Hucho hucho) 7.0 

0301 99 19 – – – – druge 7.0 
0301 99 90 – – – morske ribe pr 
 
0302 5LEH��VYHåH�DOL�RKODMHQH��UD]HQ�ULEMLK�ILOHWRY�

in drugega ribjega mesa iz tar.št. 0304 
 – Salmonidi, razen jeter in iker: 
0302 11 – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster) 7.0 

0302 12 00 – – pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou in Oncorhynchus rhodurus), 
atlantski lososi (Salmo salar) in donavski 
lososi (Hucho hucho) pr 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0302 19 00 – – drugi 7.0 
 – 3ORãþDWH�DOL�OLVWDVWH�ULEH��Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter 
in iker: 

0302 21 – – morski list (Reinhardtius 
hipoglossoides, Hipoglossus hipoglossus, 
Hipoglossus stenolepis) pr 

0302 22 00 – – navDGQD�SORãþD��Pleuronectes platessa) pr 
0302 23 00 – – list (Solea spp.) pr 
0302 29 – – druge pr 
 – Tuni (rodu Thunnus), progasti tun 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen 
jeter in iker: 

0302 31 – – tun albakor ali dolgoplavutni beli tun 
(Thunnus alalunga) pr 

0302 32 – – rumenoplavutni tun (Thunnus 
albacares) pr 

0302 33 – – progasti tun pr 
0302 34 – – velikooki tun (Thunnus obesus) pr 
0302 35 – – modroplavutni tun (Thunnus thynnus) pr 
0302 36 – – MXåQL�PRGURSODYXWQL�WXQ��Thunnus 

maccoyii) pr 
0302 39 – – drugo pr 
0302 40 00 – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), 

razen jeter in iker pr 
0302 50 – Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), razen jeter in iker pr 
 – Druge ribe, razen jeter in iker: 
0302 61 – – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), velike sardele (Sardinella spp.), 
papaline (Sprattus Sprattus) 17.0 

0302 62 00 – – YDKQMD�DOL�QDYDGQL�OXSDþ�
(Melanogrammus aeglefinus) pr 

0302 63 00 – – saj ali morski losos (Pollachius virens) pr 
0302 64 00 – – skuše (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) 7.0 
0302 65 – – morski psi pr 
0302 66 00 – – jegulje (Anguilla spp.) pr 
0302 69 – – druge: 
 – – – sladkovodne ribe: 
0302 69 11 – – – – krap 18.0 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0302 69 19 – – – – druge 18.0 
 – – – morske ribe: 
 – – – – ribe rodu Euthynnus, razen 

progastih tunov (Euthynnus (Kaatsuwonus) 
pelamis), navedenih v tar. podšt. 0302 33: 

0302 69 21 – – – – – za industrijsko proizvodnjo 
izdelkov iz tar. št. 1604 pr 

0302 69 25 – – – – – drugo pr 
 – – – – EHUJLOW�DOL�UGHþL�RNXQ��YUVWD�ERGLNH���

(Sebastes spp.): 
0302 69 31 – – – – – vrste Sebastes marinus pr 
0302 69 33 – – – – – drug pr 
0302 69 35 – – – – ribe vrste Boreogadus saida pr 
0302 69 41 – – – – merlan ali pišmol (Merlangus 

merlangus) pr 
0302 69 45 – – – – leng (vrsta trske), (Molva spp.) pr 
0302 69 51 – – – – trska vrste Theragra chalcogramma 

(aljaški saj) in Pollachius pollachius (saj) pr 
0302 69 55 – – – – LQþXQL��Engraulis spp.) 7.0 
0302 69 61 – – – – špar ali zobatec (Dentex dentex in 

Pagellus spp.) pr 
 – – – – RVOLþ��Merluccius spp., Urophycis 

spp.): 
 – – – – – RVOLþ�URGX�Merluccius: 
0302 69 66 – – – – – – MXåQRDIULãNL�RVOLþ��SOLWNRYRGQL�

RVOLþ���Merluccius capensis) in 
JORERNRYRGQL�RVOLþ��JORERNRYRGQL�
MXåQRDIULãNL�RVOLþ���Merluccius paradoxus) 7.0 

0302 69 67 – – – – – – MXåQL�RVOLþ��Merliccius australis) 7.0 
0302 69 68 – – – – – – drugi 7.0 
0302 69 69 – – – – – RVOLþ�URGX�Urophycis 7.0 
0302 69 75 – – – – špar (Brama spp.) pr 
0302 69 81 – – – – grdobina, morska spaka (Lophius 

spp.) pr 
0302 69 85 – – – – nebrkati mol ali sinja ugotica 

(Micromesistius poutassou ali Gadus 
poutassou) pr 

0302 69 86 – – – – nebrkati som ali modra ugotica 
MXåQLK�PRULM��Micromesistius australis) pr 

0302 69 87 – – – – PHþDULFD��Xiphias gladius) pr 
0302 69 88 – – – – ribe vrste Dissostichus spp pr 
0302 69 91 – – – – skuša (Caranx trachurus, Trachurus 

trachurus) 7.0 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0302 69 92 – – – – URåQDWD�MHJXOMD��Gentapterus 

blacodes) pr 
0302 69 94 – – – – brancin (Dicentrarchus labrax) pr 
0302 69 95 – – – – orada (Sparus aurata) pr 
0302 69 99 – – – – drugo pr 
0302 70 00 – Jetra in ikre 7.0 
 
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in 

drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304 
– Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou in Oncorhynchus rhodurus), razen 
jeter in iker: 

0303 11 00 – – UGHþL�ORVRV��Onchorhyncus nerka) pr 
0303 19 00 – – drugi pr 
 – Druge salmonide, razen jeter in iker: 
0303 21 – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster): 

0303 21 10 – – – vrst Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster 7.0 

0303 21 90 – – – druge 18.0 
0303 22 00 – – atlantski lososi (Salmo salar) in 

donavski lososi (Hucho hucho) pr 
– 3ORãþDWH�DOL�OLVWDVWH�ULEH�
(Pleuronectidae,Bothidae, Cynoglossidae, 
Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), 
razen jeter in iker: 

0303 29 00 – – druge pr 
0303 31 – – veliki list (Reinhardtius hippoglossoides, 

Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis) pr 

0303 32 00 – – QDYDGQD�SORãþD��Pleuronectes platessa) pr 
0303 33 00 – – list (Solea spp.) pr 
0303 39 – – druge pr 
 – Tuni (rodu Thunnus), progasti tun 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen 
jeter in iker: 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0303 41 – – tun albakor ali dolgoplavutni tun 

(Thunnus alalunga) pr 
0303 42 – – rumenoplavutni tun (Thunnus 

albacares) pr 
0303 43 – – progasti tun pr 
0303 44 – – velikooki tun (Thunnus obesus) pr 
0303 45 – – modroplavutni tun (Thunnus thynnus) pr 
0303 46 – – MXåQL�PRGURSODYXWQL�WXQ��Thunnus 

maccoyii) pr 
0303 49 – – drugo pr 
0303 50 00 – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 

razen jeter in iker pr 
0303 60 – Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), razen jeter in iker pr 
 – Druge ribe, razen jeter in iker: 
0303 71 – – sardele (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), velike sardele (Sardinella spp.), 
papaline (Sprattus sprattus) 17.0 

0303 72 00 – – YDKQMD�DOL�QDYDGHQ�OXSDþ�
(Melanogrammus aeglefinus) pr 

0303 73 00 – – saj ali morski losos (Polachius virens) pr 
0303 74 – – skuše (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) pr 
0303 75 – – morski psi pr 
0303 76 00 – – jegulje (Anguilla spp.) pr 
0303 77 00 – – brancini (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus) 7.0 
0303 78 – – RVOLþL�(Merluccius spp. Urophycis spp.) 7.0 
0303 79 – – druge: 
 – – – sladkovodne: 
0303 79 11 – – – – krap 18.0 
0303 79 19 – – – – druge 18.0 
 – – – morske ribe: 
 – – – – ribe rodu Euthynnus, razen 

progastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), navedenih v tar. podšt. 0303 43: 

 – – – – – za industrijsko proizvodnjo 
izdelkov iz tar. št. 1604:  

0303 79 21 – – – – – – cele pr 
0303 79 23 – – – – – – brez škrg in drobovja pr 
0303 79 29 – – – – – – drugo (na primer brez glave) pr 
0303 79 31 – – – – – drugo pr 
 – – – – EHUJLOW�DOL�UGHþL�RNXQ��YUVWD�ERGLNH���

(Sebastes spp.): 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0303 79 35 – – – – – vrste Sebastes marinus pr 
0303 79 37 – – – – – druge pr 
0303 79 41 – – – – ribe vrste Boreogadus saida pr 
0303 79 45 – – – – merlan ali pišmol (Merlangus 

merlangus) pr 
0303 79 51 – – – – leng (vrsta trske) (Molva spp.) pr 
0303 79 55 – – – – trska vrste Theragra chalcogramma 

(aljaški saj) in Pollachius pollachius (saj) pr 
0303 79 58 – – – – ribe vrste Orcynopsis unicolo pr 
0303 79 65 – – – – LQþXQL��Engraulis spp.) 7.0 
0303 79 71 – – – – špar ali pagar (Dentex dentex in 

Pagellus spp.) pr 
0303 79 75 – – – – špar vrste Brama spp. pr 
0303 79 81 – – – – grdobina (Lophius spp.) pr 
0303 79 83 – – – – nebrkati mol ali sinja ugotica 

(Micromesistius poutassou ali Gadus 
poutassou) pr 

0303 79 85 – – – – nebrkati som ali modra ugotica 
MXåQLK�PRULM��Micromesticus australis) pr 

0303 79 87 – – – – PHþDULFD��Xiphias gladius) pr 
0303 79 88 – – – – ribe vrste Dissostichus spp pr 
0303 79 91 – – – – skuša vrste Caranx trachurus, 

Trachurus trachurus 7.0 
0303 79 92 – – – – modri repak (Macruronus 

novazealandiae) pr 
0303 79 93 – – – – URåQDWD�MHJXOMD��Genypterus 

blacodes) pr 
0303 79 94 – – – – ribe vrst Pelotreis flavilatus in 

Peltorhamphus novazealandiae pr 
0303 79 98 – – – – druge pr 
0303 80 – Jetra in ikre 7.0 
 
0304 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali 

POHWR���VYHåH��RKODMHQR�DOL�]DPU]QMHQR 
0304 10 – 6YHåH�DOL�RKODMHQR� 
 – – fileti: 
 – – – sladkovodnih rib: 
0304 10 11 – – – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae) 18.0 
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Tarifna 
oznaka 

Poimenovanje Carinska stopnja 

1 2 3 
 
0304 10 13 – – – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus 
rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) 
in donavskega lososa (Hucho hucho) 7.0 

0304 10 19 – – – – drugih sladkovodnih rib 7.0 
 – – – drugi: 
0304 10 31 – – – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) in rib vrste 
Boreogadus saida pr 

0304 10 33 – – – – saja ali morskega lososa (Pollachius 
virens) pr 

0304 10 35 – – – – EHUJLOWD�DOL�UGHþHJD�RNXQD��YUVWD�
bodike), (Sebastes spp.) pr 

0304 10 38 – – – – drugi pr 
 – – drugo ribje meso (sesekljano ali 

nesesekljano): 
0304 10 91 – – – sladkovodnih rib 10.0 
 – – – drugo: 
0304 10 97 – – – – sledi pr 
0304 10 98 – – – – drugo pr 
0304 20 – Zamrznjeni fileti: 
 – – sladkovodnih rib: 
0304 20 11 – – – postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 
gilae) 18.0 

0304 20 13 – – – pacifiškega lososa (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou in Oncorhynchus 
rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) 
in donavskega lososa (Hucho hucho) 8.0 

0304 20 19 – – – drugih sladkovodnih rib 8.0 
 – – trske (Gadus morhua, Gadus 

macrocephalus, Gadus ogac) in rib vrste 
Boreogadus saida: 

0304 20 21 – – – trske vrste Gadus macrocephalus pr 
0304 20 29 – – – drugi pr 
0304 20 31 – – saja ali morskega lososa (Pollachius 

virens) pr 
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0304 20 33 – – vahnje (Melanogrammus aeglefinus) pr 
 – – EHUJLOWD�DOL�UGHþHJD�RNXQD��YUVWD�

bodike), (Sebastes spp.): 
0304 20 35 – – – vrste Sebastes marinus pr 
0304 20 37 – – – drugi pr 
0304 20 41 – – merlan ali pišmol (Merlangus 

merlangus) pr 
0304 20 43 – – lenga (vrsta trske) (Molva spp.) pr 
0304 20 45 – – tune (rodu Thunnus) in rib rodu 

Euthynnus pr 
 – – skuše (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) in rib 
vrste Orcynopsis unicolor: 

0304 20 51 – – – skuše vrste Scomber australasicus pr 
0304 20 53 – – – drugi pr 
 – – RVOLþD��Merluccius spp., Urophycis 

spp.): 
 – – – RVOLþD�URGX�Merluccius: 
0304 20 55 – – – – MXåQRDIULãNHJD�RVOLþD��SOLWNRYRGQHJD�

RVOLþD���Merluccius capensis) in 
JORERNRYRGQHJD�RVOLþD��JORERNRYRGQHJD�
MXåQRDIULãNHJD�RVOLþD���Merluccius 
paradoxus) pr 

0304 20 56 – – – – argentinskeJD�RVOLþD��RVOLþD�
jugozahodnega Atlantika) (Merliccius 
hubbsi) pr 

0304 20 58 – – – – drugi pr 
0304 20 59 – – – RVOLþD�URGX�Urophycis pr 
 – – morskih psov: 
0304 20 61 – – – morskih psov vrste Squalus acanthias 

in Scyliorhinus spp. pr 
0304 20 69 – – – drugih morskih psov pr 
0304 20 71 – – QDYDGQH�SORãþH��Pleuronectes platessa) pr 
0304 20 73 – – iverke (Platichthys flesus) pr 
0304 20 75 – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0304 20 79 – – morskega robca (Lepidorhombus spp.) pr 
0304 20 81 – – špara ali pagarja (Brama spp.) pr 
0304 20 83 – – grdobine (Lophius spp.) pr 
0304 20 85 – – trske vrste Theragra chalcogramma pr 
0304 20 87 – – PHþDULFH��Xiphias gladius) pr 
0304 20 88 – – rib vrste Dissostichus spp. pr 
0304 20 91 – – modrega repka (Macruronus 

novazealandiae) pr 
0304 20 95 – – drugi pr 
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0304 90 – Drugo: 
0304 90 05 – – surimi 10.0 
 – – drugo: 
0304 90 10 – – – iz sladkovodnih rib 18.0 
 – – – drugo: 
0304 90 22 – – – – sledi (Clupea harengus, Clupea 

pallasii) pr 
0304 90 31 – – – – EHUJLOWD�DOL�UGHþHJD�RNXQD��YUVWD�

bodike), (Sebastes spp.) pr 
 – – – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) in rib vrste 
Boreogadus saida: 

0304 90 35 – – – – – trske vrste Gadus macrocephalus pr 
0304 90 38 – – – – – trske vrste Gadus morhua pr 
0304 90 39 – – – – – drugo pr 
0304 90 41 – – – – saja ali morskega lososa (Pollachius 

virens) pr 
0304 90 45 – – – – vahnje (Melanogrammus 

aeglefinus) pr 
 – – – – RVOLþD��Merluccius spp., Urophycis 

spp.): 
0304 90 47 – – – – – RVOLþD�rodu Merluccius pr 
0304 90 49 – – – – – RVOLþD�URGX�Urophycis pr 
0304 90 51 – – – – morskega robca (Lepidorhombus 

spp.) pr 
0304 90 55 – – – – špara ali pagarja (Brama spp.) pr 
0304 90 57 – – – – grdobine (Lophius spp.) pr 
0304 90 59 – – – – nebrkatega mola ali sinje ugotice 

(Micromesistius poutassou ali Gadus 
poutassou) pr 

0304 90 61 – – – – trske vrste Theragra chalcogramma pr 
0304 90 65 – – – – PHþDULFH��Xiphias gladius) pr 
0304 90 97 – – – – drugo pr 
 
0305 Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; 

prekajene�ULEH��SHþHQH�SUHG�SUHNDMHYDQMHP�
ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in 
SHOHWL��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHhrano 

0305 10 00 – Ribja moka, zdrob in peleti, ustrezna za 
hrano ljudi 7.0 

0305 20 00 – Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, 
nasoljene ali v slanici 7.0 
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0305 30 – Ribji fileti, sušeni, nasoljeni, v slanici, toda 

neprekajeni 7.0 
 – 3UHNDMHQH�ULEH��YNOMXþQR�V�ILOHWL� 
0305 41 00 – – pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 
keta, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou in Oncorhynchus rhodurus), 
atlantski lososi (Salmo salar) in donavski 
lososi (Hucho hucho) pr 

0305 42 00 – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5.0 
0305 49 – – druge 5.0 
0305 51 – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) 5.0 
0305 59 – – druge 5.0 
 
0305 61 00 – – sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) pr 
0305 62 00 – – trske (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) 7.0 
0305 63 00 – – LQþXQ-brgljuni (Engraulis spp.) 7.0 
0305 69 – – druge 7.0 
 
0306 5DNL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��VYHåL��

ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali 
vodi, pa tudi ohlajeni, zamrznjeni, sušeni 
nasoljeni ali v slanici, moka, zdrob in peleti, 
SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR 

 – Zamrznjeni: 
0306 11 – – rarogi in drugi raki s skalnatega dna 

(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) pr 
0306 12 – – jastogi (Homarus spp.) pr 
0306 13 – – škampi in kozice pr 
0306 14 – – rakovice pr 
0306 19 – – GUXJL��YNOMXþQR�PRND��]GURE��SHOHWL�RG�

UDNRY��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR pr 
 – Nezamrznjeni: 
0306 21 00 – – rarogi in drugi raki s skalnatega dna 

(Palinurus spp.,Panulirus spp., Jasus spp.) pr 
0306 22 – – jastogi (Homarus spp.) pr 
0306 23 – – škampi in kozice pr 
0306 24 – – rakovice pr 
0306 29 – – GUXJL��YNOMXþQR�PRND��]GURE��SHOHWL�RG�

UDNRY��SULPHUQL�]D�þORYHãNR�SUHKUDQR pr 
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0307 0HKNXåFL�Y�RNOHSX�DOL�EUH]�RNOHSD��åLYL��

VYHåL��RKODMHQL��]DPU]QMHQL��VXãHQL��
QDVROMHQL�DOL�Y�VODQLFL��YRGQL�QHYUHWHQþDUML��
UD]HQ�UDNRY�LQ�PHKNXåFHY��åLYL��VYHåL��
ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v 
slanici, moka, zdrob in peleti, primerni za 
þORYHãNR�SUHKUDQR 

0307 10 – Kamenice (ostrige) pr 
 – 3RNURYDþH�URGX�Pecten, Chlamys ali 

Placopecten: 
0307 21 00 – – åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 29 – – druge pr 
 – Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.): 
0307 31 – – åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 39 – – druge pr 
 – Sipe (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp.) in lignji 
(Ommastrephes spp., Loligo spp., 
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

0307 41 – – åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 49 – – druge pr 
 – Hobotnice (Octopus spp.): 
0307 51 00 – – åLYH��VYHåH�DOL�RKODMHQH pr 
0307 59 – – drugo pr 
0307 60 00 – 3ROåL��UD]HQ�PRUVNLK�SROåHY pr 
 – 'UXJL��YNOMXþQR�]�PRNR��]GURERP�LQ�SHOHWL�

YRGQLK�PHKNXåFHY��UD]HQ�UDNRY��SULPHUQL�
]D�þORYHãNR�SUHKUDQR� 

0307 91 00 – – åLYL��VYHåL�DOL�RKODMHQL pr 
0307 99 – – drugo pr 
 
0511 3URL]YRGL�åLYDOVNHJD izvora, ki niso 

navedeni in ne zajeti na drugem mestu; 
PUWYH�åLYDOL�L]����LQ����SRJODYMD��QHXSRUDEQH�
]D�þORYHãNR�SUHKUDQR 

 – Drugo: 
0511 91 – – L]GHONL�L]�ULE�DOL�UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�

GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��PUWYH�åLYDOL�L]�
3. poglavja 3.0 
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1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in 

kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih 
MDMþHF 

 – Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete: 
1604 11 00 – – lososi, sladkovodni 17.0 
1604 12 – – sledi 17.0 
1604 13 – – sardine, velike sardele in papaline: 
1604 13 90 – – – druge 11.0 
1604 14 – – tuni, progasti tuni in palamide (Sarda 

spp.) pr 
1604 15 – – skuše pr 
1604 16 00 – – LQþXQL 17.0 
1604 19 – – druge: 
1604 19 10 – – – salmonide, razen lososa 18.0 
 
 – – – ribe rodu Euthynnus, razen 

progastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis): 

1604 19 31 – – – – ILOHWL��]QDQL�NRW��YOHþHQL�ILOHWL� pr 
1604 19 39 – – – – drugo pr 
1604 19 50 – – – ribe vrste Orcynopsis unicolor pr 
 – – – druge:  
1604 19 91 – – – – fileti, surovi, samo prekriti s kakršno 

koli oblogo ali krušnimi drobtinami, 
predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko 
zamrznjeni pr 

 – – – – druge: 
1604 19 92 – – – – – trska (Gadus morhua, Gadus 

ogac, Gadus macrocephalus) pr 
1604 19 93 – – – – – saj ali morski losos (Pollachius 

virens) pr 
1604 19 94 – – – – – RVOLþ��Merluccius spp., Urophycis 

spp.) pr 
1604 19 95 – – – – – aljaški saj (Theragra 

chalcogramma) in saj (Pollachius 
pollachius) pr 

1604 19 98 – – – – – druge pr 
1604 20 – Druge pripravljene ali konzervirane ribe: 
1604 20 05 – – pripravljen surimi 17.0 
 – – druge: 
1604 20 10 – – – losos, sladkovodni 17.0 
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1604 20 30 – – – salmonide, razen lososa 18.0 
1604 20 40 – – – LQþXQL 17.0 
1604 20 50 – – – sardine, palamide, skuše vrste 

Scomber scombrus in Scomber japonicus, 
ribe vrste Orcynopsis unicolor pr 

1604 20 70 – – – tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu 
Euthynnus pr 

1604 20 90 – – – druge ribe pr 
1604 30 – Kaviar in kaviarjevi nadomestki 17.0 
 
1605 5DNL��PHKNXåFL�LQ�GUXJL�YRGQL�QHYUHWHQþDUML��

pripravljeni ali konzervirani 
1605 10 00 – Rakovice 17.0 
1605 20 – Škampi in kozice 17.0 
1605 30 – Jastogi 17.0 
1605 40 00 – Drugi školjkarji 17.0 
1605 90 – Drugo 17.0 
 
1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali 

polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali 
GUXJDþH�SULSUDYOMHQH��NRW�VR��ãSDJHWL��
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, 
kaneloni; kuskus, pripravljen ali 
nepripravljen 

1902 20 – Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane 
DOL�GUXJDþH�SULSUDYOjene: 

1902 20 10 – – NL�YVHEXMHMR�YHþ�NRW����mas.% rib, 
ãNROMNDUMHY��PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�
QHYUHWHQþDUMHY 30.0 

 
2301 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih 

RGSDGNRY��ULE�DOL�UDNRY��PHKNXåFHY�DOL�
GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY��QHXVWUH]QLK�
za hrano ljudi; ocvirki 

2301 20 00 – Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, 
PHKNXåFHY�DOL�GUXJLK�YRGQLK�QHYUHWHQþDUMHY pr 
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8. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2002.

Št. 334-07/2000-12
Ljubljana, dne 22. februarja 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

691. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002

Na podlagi 150., 150.a in 151. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) ter 2. točke drugega
odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002

I
V skladu s 150., 150.a in 151. členom zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljevanju: za-
kon) se pokojnine od 1. februarja 2002 uskladijo tako, da
se povečajo za 4,1%.

Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. de-

cembra 2000, odmerjene od pokojninske osnove v višini
36,5% ali manj in starostne pokojnine žensk, uveljavljene do
31. decembra 2000, odmerjene od pokojninske osnove v
višini 38%,

– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2000, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali
manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske,

– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od
pokojnin, priznanih v obdobju iz prve in druge alinee tega
odstavka v višini 45% pokojninske osnove za moške oziro-
ma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v
navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih
do 31. decembra 1999,

– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine,
uveljavljene od 1. januarja 2001 dalje in

– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene
od 1. januarja 2001 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so
pravico pridobili po tem datumu uskladijo tako, da se pove-
čajo za 4,7%.

II
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa

se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2000, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določe-
ne v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero
dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 76/01).

Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2001, odmerje-
ne od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 76/01), se uskladijo tako, da se
na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne
od 1. februarja 2002.

Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2002 dalje, se s
1. februarjem 2002 odmerijo od najnižje pokojninske osno-
ve, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od
dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami
nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. februarja 2002.

III
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa

se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2000, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določe-
ne v sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št.
76/01).

Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2001, odmerje-
ne od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 76/01), se
uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojnin-
ske osnove, veljavne od 1. februarja 2002.

Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2002 dalje, se s
1. februarjem 2002 odmerijo od najvišje pokojninske osno-
ve, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od
dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami
presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na
dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokoj-
ninske osnove, veljavne od 1. februarja 2002.

IV
Za ustrezen odstotek, določen v I. točki tega sklepa se

uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim od-
stavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87,
27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice
zneska najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 65/00).

V
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki

tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom zakona tudi
vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13.
10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove,
določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87,
48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90
in 10/91).

VI
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki

tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po po-
sebnih predpisih.

Osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Ura-
dni list RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih
zavod izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin,
ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št.
26/91) in nadomestila iz invalidskega zavarovanja se uskla-
dijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem
odstavku I. točke tega sklepa.
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VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da

se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I.
točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni doda-
tek pa na novo odmeri od osnove za odmero dodatnih
pravic, veljavne od 1. februarja 2002.

Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerje-
ne od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način,
določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne
od 1. februarja 2002.

VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,

odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazu-
mih o socialni varnosti.

IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki

so upokojencem pripadali za mesec januar 2002 po oprav-
ljeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. septem-
bra 2001 (Uradni list RS, št. 76/01).

Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu
pokojnin v mesecu februarju 2002.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

692. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic

Na podlagi 48. in 57. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) in 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero

dodatnih pravic

I
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 48. člena zakona

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljevanju:
zakon) se od 1. februarja 2002 dalje na novo določi najnižja
pokojninska osnova in znaša 89.276,09 SIT.

II
V skladu s prvim in drugim odstavkom 57. člena zako-

na se od 1. februarja 2002 dalje določi osnova za odmero
dodatnih pravic in znaša 75.020,30 SIT.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

693. Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) in 2. točke drugega
odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o najvišji pokojninski osnovi

I
V skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o pokoj-

ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) se od 1. februarja
2002 dalje določi najvišja pokojninska osnova v višini
357.104,36 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

694. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

Na podlagi 141. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01), sklepa o dodatku za pomoč in postre-
žbo za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS, št.
77/98) in 2. točke prvega odstavka 34. člena statuta Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. 2.
2002 sprejel

S K L E P
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo

I
V skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
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106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljevanju: za-
kon) in sklepom o dodatku za pomoč in postrežbo za najte-
žje prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) se od
1. februarja 2002 na novo določi dodatek za pomoč in
postrežbo za najtežje prizadete upravičence in znaša
75.020,30 SIT.

V skladu s prvim odstavkom 141. člena zakona se od
1. februarja 2002 dalje na novo določi dodatek za pomoč in
postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb in
znaša 52.514,21 SIT.

V skladu s drugim odstavkom 141. člena zakona se od
1. februarja 2002 dalje na novo določi dodatek za pomoč in
postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb
in znaša 26.257,10 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

695. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 146. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) in 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I
V skladu s prvim odstavkom 146. člena zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljevanju: za-
kon) se od 1. februarja 2002 dalje na novo določijo zneski
invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni, in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v% Znesek SIT

1. 100 18.004,87
2. 90 16.504,46
3. 80 15.004,06
4. 70 13.503,65
5. 60 12.003,24
6. 50 10.502,84
7. 40 9.002,43
8. 30 7.502,03

II
V skladu z drugim odstavkom 146. člena zakona se od

1. februarja 2002 dalje na novo določijo zneski invalidnin za
telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela ali
bolezni, in znašajo:

Stopnja Telesna okvara v% Znesek SIT

1. 100 12.603,40
2. 90 11.553,12
3. 80 10.502,84
4. 70 9.452,55
5. 60 8.402,26
6. 50 7.351,98
7. 40 6.301,70
8. 30 5.251,42

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

696. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00)
je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem

varstvu kmetov

I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in

13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. februarja 2002 dalje
uskladi tako, da se poveča za 4,7%.

II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki

je upravičencu pripadal za mesec januar 2002 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o pre-
živninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 76/01).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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697. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) in 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o znesku starostne pokojnine kmetov

I
V skladu s prvim odstavkom 431. člena zakona o po-

kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljevanju: za-
kon) se od 1. februarja 2002 na novo določi starostna
oziroma družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o staro-
stnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in
1/82; v nadaljevanju: zakon) o SZK – in znaša 37.942,33
SIT.

V skladu z drugim odstavkom 431. člena zakona se
uživalcem pokojnine, kmetom borcem NOV pred 9. 9. 1943
oziroma pred 13. 10. 1943, ali njihovim zakoncem od 1.
februarja 2002 na novo določi starostna oziroma družinska
pokojnina, odmerjena po zakonu o SZK, in znaša
75.884,67 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

698. Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) in 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije (Uradni list RS, št. 78/00) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o znesku državne pokojnine

I
V skladu z 59. členom zakona o pokojninskem in inva-

lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00 in 109/01) se od 1. februarja 2002 na novo določi
znesek državne pokojnine in znaša 29.728,93 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica

699. Sklep o spremembah sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi XI. točke sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00) je
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje Slovenije na seji dne 19. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za

posebne primere zavarovanja

I
V III. točki sklepa o določitvi prispevkov za posebne

primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00; v nadalje-
vanju: sklep), se znesek “800” nadomesti z zneskom “895”.

II
V prvem in drugem odstavku IV. točke sklepa se zne-

sek “1.200” nadomesti z zneskom “1.343”.

III
V V. točki sklepa se znesek “1.200” nadomesti z zne-

skom “1.343”.

IV
V VI. točki sklepa se znesek “1.600” nadomesti z

zneskom “1.790”.

V
V VII. točki sklepa se znesek “4.000” nadomesti z

zneskom “4.476”.

VI
V IX. točki sklepa se znesek “400” nadomesti z zne-

skom “448”.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 3. 2002 dalje.

Št. 01000/2002
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica
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OBČINE

KAMNIK

700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu območja B5 Perovo

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 16. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) in programa
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obmo-
čja B5 Perovo (Uradni list RS, št. 35/01) je Občinski svet
občine Kamnik na 25. seji dne 6. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo

I. UVODNO DOLOČILO

1. člen
Spremeni in dopolni se zazidalni načrt območja B5

Perovo (Uradni list RS, št. 65/97). Spremembe in dopolni-
tve je izdelal UB, Urbanistični biro d.o.o. iz Kamnika pod
številko projekta 7/99 v mesecu maju 2001 (osnutek) ter na
osnovi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnil v mesecu oktobru istega leta. Spre-
membe in dopolnitve se nanašajo na preoblikovanje obmo-
čja v funkcionalnih celotah FC2 in FC6, posledično na
modifikacije sosednjih enot ter na tolerančna določila obsto-
ječega odloka v zvezi z izgradnjo infrastrukture.

II. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

2. člen
Spremeni in dopolni se 1. poglavje 4. člena odloka v

točki B) Bencinski servis IV. poglavja “Pogoji za oblikovanje
območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor”,
in sicer tako, da se vsebina točke B v celoti črta in nadome-
sti z naslednjim besedilom:

“B) TRGOVSKO–POSLOVNO–STANOVANJSKI OB-
JEKT se določa v območju funkcionalne celote FC6
(FEO6/2), kjer nadomesti obstoječi bencinski servis. Pro-
storska zasnova sledi izhodiščem že predvidene zasnove
celotnega območja ter že realiziranim objektom severnega
dela območja B5 Perovo:

– v zasnovi je objekt določen z osnovnim urbanističnim
rastrom tako v vzdolžni kot prečni smeri ter prostorsko ume-
stitvijo v rastru A–D v prečni smeri ter 06,5–10 zgornjega
pritličja in višjih etaž v vzdolžni smeri oziroma 06–10 kletnih
etaž vzdolžne smeri,

– oblikovno je objekt zasnovan s tipološkimi značilnos-
tmi ostalih trgovsko-poslovno-stanovanjskih objektov v ob-
močju, ki se jim prilagaja tako v načelni zasnovi tlorisnih in
vertikalnih gabaritov kot programskih izhodiščih,

– programsko je v podzemnih etažah določeno parki-
ranje v kombinaciji s skladiščnimi površinami in shrambami,
v pritličjih (zgornje in spodnje) trgovsko–poslovna dejav-
nost, v etažah (med etaži) pa stanovanja,

– tlorisni in vertikalni gabariti so razvidni iz grafičnega
dela zazidalnega načrta, pri čemer je maksimalni vertikalni
gabarit 13 m od kote Ljubljanske ceste ter maksimalni hori-
zontalni gabarit 36 x 42 m,

– dovoz do objekta je predviden s Steletove ceste, kjer
se izrablja že novo oblikovani obstoječi dovoz k zgrajenemu
objektu v funkcionalni enote FEO6/3 z nadaljevanjem v
lastne kletne etaže, ohrani se dovoz na zgornji plato z Ljub-
ljanske ceste v podaljšku Murnove ulice; plato je namenjen
notranjemu trgu med novopredvidenim in obstoječim objek-
tom severno ter parkirnim površinam,

– obstoječe in prej predvidene parkirne površine v okvi-
ru funkcionalne enote FEO6/2 se nadomestijo v kletnih
etažah novopredvidenega objekta, pri čemer se upoštevajo
določila tehničnih normativov za projektiranje in opremo
mestnih prometnih površin, ki določajo za več družinske
objekte in druga poslopja s stanovanji do 1,5 parkirnega
mesta na enoto, od tega 10 % za obiskovalce.

Vsak investitor mora zagotoviti zadostno število parkir-
nih mest, in sicer:

– 1,5 PM na stanovanjsko enoto,
– 1 PM/30–40 m2 površine (s pripadajočimi servisni-

mi prostori) za pisarniške, upravne, obrtno–servisne dejav-
nosti in trgovine,

– 2 PM/30–40 m2 površine (s pripadajočimi servisni-
mi prostori) oziroma 1 PM/4 sedeže za gostinske lokale.

Kolikor bo število razpoložljivih PM izkoriščeno, je po-
trebno namembnost površin prilagoditi za take dejavnosti, ki
ne zahtevajo večjega števila parkirnih površin oziroma zago-
toviti zadostno število v neposredni okolici.”

Spremeni in dopolni se I. poglavje 4. člena istega
poglavja v točki G). Poslovno trgovsko–servisni objekt na
lokaciji KAMBUS in sicer tako, da se besedilo točke G) v
celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

“G) PARKIRNE POVRŠINE na lokaciji nekdanjih parkir-
nih servisnih površin KAM-BUS v območju funkcionalne ce-
lote FC2 ukinjajo objekt in ga nadomeščajo s parkirno–
manipulativnimi površinami, ki jih obkroža drevesna vegeta-
cija, z juga in vzhoda pa tudi zeleni koridor zelenic ob kole-
sarski pešpoti.

Tlorisni in vertikalni gabariti so razvidni iz grafičnega
dela zazidalnega načrta.”

III. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, LASTNIKOV ZEMLJIŠČ
IN IZVAJALCEV

3. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen VIII. poglavja “Obvez-

nosti investitorja, lastnikov zemljišč in izvajalcev” odloka,
kjer se obstoječemu besedilu prvega odstavka doda besedi-
lo, ki se glasi:

“razen v primerih funkcionalnih celot FC2 in FC6, kjer
tolerance za trgovsko–poslovno–stanovanjske objekte niso
možne .”
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IV. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Vsa ostala določila obstoječega odloka ostajajo še na-

prej v veljavi in se smiselno uporabljajo za realizacijo načrto-
vanih posegov v območju.

5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja

B5 Perovo so vsem zainteresiranim na vpogled na Oddelku
za okolje in prostor Občine Kamnik.

6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na urbanistična inšpekcija.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-4/99
Kamnik, dne 6. februarja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

701. Program priprave zazidalnega načrta območja
B25-Fructal

Na podlagi 34., 35. in 36. 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. 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet občine
Kamnik na 25. seji dne 6. 2. 2002 sprejel

P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta območja

B25-Fructal

1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta za območje

B25-Fructal.
Skupščina občine Kamnik je na 31. seji dne 31. maja

1989 sprejela odlok o zazidalnem načrtu B25 Fructal (Ura-
dni list SRS, št. 21/89). Okoliščine so se spremenile, zato
dokument ne ustreza več današnjim spremenjenim zahte-
vam. Predlaga se nov zazidalni načrt, ki bo poleg obstoječe
pozidave v prostoru določal mejo območja, funkcijo obmo-
čja s pogoji za izrabo; pogoje za izvedbo prometnega, ko-
munalnega in energetskega omrežja; pogoje za oblikovanje
območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor,
etapnost izvedbe posegov ter obveznosti lastnika zemljišč in
izvajalcev.

Izhodišča za pripravo novega zazidalnega načrta so:
dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 1986–

2000. (Uradni list SRS, št. 3/89 – popravek 16/89).
Sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za

obdobje 1986–1990. (Uradni list SRS, št. 31/86).
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine

Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2001 in uskla-
ditve grafičnega dela družbenega plana Občine Kamnik za
obdobje 1986–1990. (Uradni list RS, št. 22/92).

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Kamnik (Uradni list RS, št. 30/95, sprememba št.
14/96).

Glavni razlog za spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta je potreba po novi lokaciji za družbo »Meso Kamnik,
d.d.« in predlog širitve dejavnosti družbe »Fructal, d.d.«.

2. člen
Predvideni program zazidalnega načrta B25-Fructal
V kompleks obravnave se zajame celotno območje

zazidalnega otoka B25-Fructal. Na tem območju se bodo
strnile dejavnosti družbe »Meso Kamnik, d.d.« in družbe
»Fructal, d.d.«, ki ima tudi potrebo po širitvi svojega proizvo-
dnega programa.

1. Program družbe »Meso Kamnik, d.d.«

Družba Meso Kamnik, d.d., opravlja na sedanji lokaciji
dejavnost klavništva, ki jo želi preseliti v območje zazidalne-
ga načrta B25-Fructal.

Za nemoteno funkcijo novega obrata je potrebno min.
12.000 m2 površine v strnjenem kompleksu s pripadajočo
dovozno cesto. Vključuje naslednje prostore:

– prostor za obdelavo črev in vamparna, zbiranje in
hlajenje konfiskata, zbiranje krvi, predčistilna naprava in ser-
visna delavnica,

– hlevi, klavnica, hladilnice, razsekovalnica, skladišče
z expeditom – 3.000 m2,

– proizvodnja mesnih izdelkov, hladna predelava, pa-
kirnica, pripadajoče hladilnice, skladišče izdelkov z expedi-
tom – 1.600 m2,

– prostori uprave, garderobe in sanitarije za zaposle-
ne, kuhinja z jedilnico in del predelave.

Potrebna infrastruktura:
– dovozna cesta širine min. 8 m,
– 100 parkirnih mest za osebne avtomobile - pred

objektom in prostor za vratarnico,
– dovozna cesta z dezo–bariero v nečistem delu dvori-

šča s pripadajočo rampo za čiščenje in dezinfekcijo kamio-
nov za prevoz živine,

– dovozna cesta z dezo–bariero v čistem delu dvorišča
s pripadajočo rampo za čiščenje in dezinfekcijo kamionov
za prevoz mesa in izdelkov,

– gnojišče v velikosti 50 m2 (shranjevanje gnoja in
vampove vsebine),

– kompresorska postaja (ob objektu),
– kotlovnica s plinskim priključkom,
– transformatorska postaja.

2. Potrebe po širitvi družbe »Fructal, d.d.«

Za realizacijo plana razvoja, družba Fructal, d.d., po-
trebuje okvirno 23 000 m2 površine.

Namen novih objektov je polnjenje brezalkoholnih pi-
jač; vrsta, tehnologija in pakiranje je prilagojeno potrebam
trga.

Proizvodni obrat bo sestavljen iz naslednjih prostorov:
– skladišče za surovine,
– skladišče za embalažne materiale,
– sestava,
– polnilnica,
– skladišče za končne proizvode,
– CIP postaja,
– priročni kontrolni laboratorij,
– garderobe,
– sanitarije,
– delovodska pisarna.
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Potrebna spremljajoča infrastruktura:
– pokriti nadstreški med obstoječim in novim proizvo-

dnim obratom,
– objekt namenjen servisnim dejavnostim,
– objekt za pred čiščenje tehnoloških vod,
– razširitev industrijske prodajalne,
– ureditev dodatnih parkirnih mest,
– ureditev dodatnih transportih poti glede na potrebe

novih objektov.
Oba programa se umesti v razpoložljiv prostor tako, da

bo možno izvajanje dejavnosti obeh uporabnikov prostora.

3. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta za območje

B25-Fructal in način pridobitve strokovnih rešitev.
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega na-

črta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Obči-
ne Kamnik. Variantne strokovne rešitve se izdelajo na podla-
gi idejnih rešitev obeh predvidenih uporabnikov prostora
glede na njihove potrebe. Le-te se uskladijo v postopku
poteka naloge. Izvajalec se izbere na podlagi določil zakona
o javnih naročilih.

Sredstva za izdelavo zazidalnega načrta se zagotovijo
iz naslova zainteresiranih investitorjev in proračunske po-
stavke sofinanciranje izdelave PIA.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje

in izdajo soglasja na predlog zazidalnega načrta B25 Fruc-
tal, so:

– Oddelek za okolje in prostor občine Kamnik,
– Adriaplin d.o.o.,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,

OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Kranj,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava

Ljubljana,
– Republiška veterinarska uprava, veterinarska inšpek-

cija, izpostava Ljubljana.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo

podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja
oziroma mnenja na dopolnjeni predlog v tridesetih dneh od
prejema zahteve.

5. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih pod-

lag in drugih strokovnih gradiv.
Izdela se posnetek sedanjega stanja realizacije zazidal-

nega načrta B25-Fructal.
Predvideni uporabniki prostora pripravijo idejne tehno-

loške rešitve z vsemi prometnimi in komunalnimi zahtevami v
skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v pro-
storu.

Za predviden poseg se izdela presojo vplivov na okolje.
Pridobi se ažurne podatke za identifikacijo posestnega

stanja in podatke o izvedenih in načrtovanih infrastrukturnih
objektih in napravah.

6. člen
Določitev rokov zazidalnega načrta B25-Fructal.
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni

roki:
– pridobitev pogojev pristojnih organov, organizacij in

skupnosti v marcu 2002,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev v aprilu

2002,
– javna razgrnitev in javna razprava v maju 2002,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v juniju

2002,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v

juliju 2002,
– izdelava dopolnjenega predloga v juliju in avgustu

2002,
– pridobivanje soglasij v septembru 2002,
– priprava in sprejem končnega elaborata (drugo bra-

nje) in objava v Uradnem listu RS, v novembru 2002.

7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem objave.

Št. 35005-3/00
Kamnik, dne 6. februarja 2002.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KRANJ

702. Statut Lokalne turistične organizacije Kokra

Na podlagi 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94,
8/96 in 36/00) in 45. člena odloka o ustanovitvi Lokalne
turistične organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 25/01) je
Svet javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra
na 2. seji dne 4. 12. 2001 sprejel

S T A T U T
Lokalne turistične organizacije Kokra

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta statut ureja statusne določbe, organizacijo in orga-

ne, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja
pomembna za poslovanje in opravljanje dejavnosti javnega
zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra (v nadaljnjem
besedilu: zavod).

2. člen
Zavod so na podlagi 3. in 12. člena zakona o pospeše-

vanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00) ustanovile
Mestna občina Kranj, Občina Jezersko, Občina Preddvor in
Občina Šenčur z odlokom o ustanovitvi Lokalne turistične
organizacije Kokra (Uradni list RS, št. 25/01; v nadaljnjem
besedilu: odlok), ki imajo v zavodu status občin ustanoviteljic.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujejo občine
ustanoviteljice skladno z odlokom.
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Zavod je vpisan v sodni register s sklepom Srg
2001/01964 z dne 3. 8. 2001, pri Okrožnem sodišču v
Kranju, pod številko registrskega vložka 1/06834/00.

3. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, ob-

veznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, odlo-
kom in s tem statutom.

4. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Lokalna turistična organiza-

cija Kokra.
Zavod uporablja tudi skrajšano ime: LTO Kokra.
Sedež zavoda je v Kranju. Naslov zavoda je: Stritarjeva

5, Kranj.
Zavod lahko uporablja pri poslovanju, poleg imena v

slovenskem jeziku, tudi ime v angleškem jeziku: »Local Tou-
rist Organisation Kokra«.

5. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju tudi znak in

grafično obliko imena. Znak in grafično obliko imena sprej-
me svet zavoda.

6. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečat kvadratne

oblike z besedilom Kokra – Lokalna turistična organizacija –
Stritarjeva 5, 4000 Kranj in znakom zavoda.

Zavod uporablja tudi pečat pravokotne oblike brez zna-
ka zavoda.

7. člen
Zavod lahko izdaja tudi glasilo, ki ga prejemajo vsi člani

zavoda in zainteresirana javnost brezplačno.
Ime, uredniški odbor, izhajanje glasila in ostale določ-

be, ki so potrebne za izhajanje glasila, uredi zavod s pose-
bnim splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.

II. DEJAVNOST ZAVODA

8. člen
Zavod opravlja dejavnost javne ustanove, ki zagotavlja

storitve na področju turizma skladno z zakonom in odlokom,
in sicer:

– DE/22.12 Izdajanje časopisov,
– DE/22.15 Drugo založništvo,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo,
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov,
– G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,

revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah,
– G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-

cah,
– H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastani-

tvenih obratov,
– H/55.23 Druge nastanitve za krajši čas,
– I/60.23 Drugi kopenski potniški prevoz,
– I/61.20 Rečna, jezerska plovba in plovba po preko-

pih,
– I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,

– K/70.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi,

– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.30 Obdelovanje podatkov,
– K/72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov,
– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,
– K/73 Raziskovanje in razvoj,
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.40 Oglaševanje,
– K/74.81 Fotografska dejavnost,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovnih dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-

ženj,
– O/92.12 Distribucija filmov in videofilmov,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij,
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti,
– O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

9. člen
V okviru dejavnosti navedenih v 8. členu tega statuta,

opravlja zavod zlasti naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju

občin ustanoviteljic,
– priprava strategije razvoja turističnega območja in raz-

vojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in

informacijsko promocijskih dejavnosti,
– raziskovanje in analiziranje trga,
– obdelava podatkov o turističnem prometu,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– koordiniranje na področju turizma med člani LTO,

društvi in ostalimi subjekti v občinah,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične

infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informa-

cijskih centrov,
– svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposab-

ljanja,
– pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih in drugih društev,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi,

nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za

njegovo poslovanje in za opravljanje dejavnosti.

10. člen
Zavod opravlja svoje dejavnosti kot nepridobitne.
Dejavnost zavoda se lahko spremeni le na način in po

postopku, ki ga opredeljuje odlok in skladno z zakonom.
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III. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA ZAVODA

11. člen
Zavod je organiziran enotno za območje občin ustano-

viteljic.
Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda ter po

organizacijskih enotah.

12. člen
Za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela dejavno-

sti in opravljanje nekaterih nalog zavoda, se oblikujejo pisar-
ne turistično informacijskih centrov (v nadaljevanju: TIC) kot
organizacijske enote zavoda.

S pisarnami TIC se zagotavlja dostopnost storitev upo-
rabnikom na območju občin ustanoviteljic.

13. člen
Zavod lahko organizira najmanj en TIC na območju

vsake od občin ustanoviteljic.

14. člen
Natančnejše se notranja organizacija ter pooblastila

TIC določijo s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme svet
zavoda.

15. člen
Uporabniki storitev zavoda so:
– člani zavoda,
– občine ustanoviteljice,
– obiskovalci – turisti,
– zainteresirana javnost.

16. člen
Zavod opravlja storitve brezplačno ali proti plačilu, na

podlagi cenika storitev, ki ga sprejme svet zavoda na pred-
log direktorja.

17. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod s splošnim aktom v skladu z zakonom določi,

katera dela ali opravila niso dostopna javnosti ter določi
način varovanja osebnih podatkov, v skladu z zakonom o
varstvu osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

18. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu preko sredstev

javnega obveščanja, internega obveščanja, z objavami v
Uradnem listu Republike Slovenije, ali na drug krajevno
običajen način.

Obveščanje javnosti zagotavlja direktor zavoda ali dru-
ga od njega poblaščena oseba.

19. člen
Delovna razmerja in pravice ter obveznosti delavcev

uredi zavod v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.
O delovnih razmerjih odloča direktor, ki mora ob tem

spoštovati potrebe zavoda in ekonomsko opravičljivost, splo-
šni akt, ki opredeljuje notranjo organizacijo zavoda in siste-
mizacijo delovnih mest in finančni načrt zavoda.

20. člen
Notranja organizacija zavoda in sistemizacija delovnih

mest se določi s posebnim splošnim aktom, ki ga na pred-
log direktorja sprejme svet zavoda.

Delo v zavodu mora biti organizirano tako, da omogoča
doseganje programskih ciljev letnega delovnega načrta in
razvojnih strategij.

21. člen
Za izvajanje posameznih projektov lahko zavod oblikuje

projektne skupine, sestavljene iz zaposlenih, članov ali zu-
nanjih sodelavcev, oziroma odda izvajanje projektov drugi
fizični ali pravni osebi.

Medsebojna razmerja in odgovornosti uredi direktor s
sklepom o imenovanju projektne skupine oziroma pogodbe
z izvajalcem.

22. člen
V zavod se lahko vključijo nove občine ustanoviteljice,

prav tako pa lahko občine ustanoviteljice tudi izstopijo, pod
pogoji in na način kot to določa odlok.

23. člen
Zavod pri izvajanju svojih nalog lahko sodeluje z ostali-

mi organizacijami s področja turizma in ostalih s turizmom
povezanih področij, na lokalnem, regionalnem, državnem in
mednarodnem nivoju.

24. člen
Zavod se lahko vključuje v združenja, zveze, skupnosti

in ostale oblike povezovanja sorodnih organizacij, na lokal-
nem, regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

O vključevanju, na predlog direktorja, odloča svet za-
voda. Predlog direktorja mora vsebovati tudi finančne vidike
vključevanja.

V primeru, da vključitev pomeni tudi statusne spre-
membe, mora svet zavoda pred vključitvijo pridobiti soglasje
občin ustanoviteljic.

IV. ORGANI ZAVODA

25. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet,
– panožne strokovne komisije,
– občni zbor.

1. Svet zavoda

26. člen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda ima petnajst članov, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika Mestne občine Kranj in po en pred-

stavnik vsake od ostalih ustanoviteljic,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika, ki jih izmed zainteresirane javnosti

imenuje občni zbor,
– trije predstavniki, ki jih imenuje Strokovna komisija za

gostinstvo,
– štirje predstavniki, ki jih po enega imenujejo ostale

panožna strokovne komisije.

27. člen
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z

dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po
poteku mandata lahko ponovno imenovani.

28. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed

sebe izvolijo člani sveta zavoda na prvi seji, z večino vseh
članov sveta, za mandatno obdobje sveta zavoda.
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Svet zavoda ima tudi namestnika predsednika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta zavoda na prvi seji, z večino
vseh članov sveta, za mandatno obdobje sveta zavoda.

Predsednik in podpredsednik sveta zavoda ne moreta
biti istočasno predstavnika istega predlagatelja članov sveta.

29. člen
Sejo sveta zavoda skliče predsednik sveta zavoda naj-

manj dvakrat letno.
Sklic seje lahko predlagajo tudi najmanj trije člani sveta

zavoda ali direktor zavoda.
Natančnejši način imenovanja oziroma volitev članov

sveta zavoda, sklic sej sveta zavoda, vodenje sej, vzdrževa-
nje reda na seji in način odločanja, vsebino zapisnika in
druga vprašanja, uredi svet zavoda s poslovnikom o delu
sveta zavoda.

30. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda v soglasju z občinami ustano-

viteljicami,
– sprejema poslovnik o delu sveta zavoda,
– sprejema poslovnik o občnem zboru,
– sprejema druge splošne akte zavoda, predvsem pa

splošni akt o notranji organizaciji in elemente za sprejem
razvojne politike,

– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt ob soglasju ustanovite-

ljic,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predho-

dnem soglasju vseh ustanoviteljic,
– odloča o najemanju posojil po predhodnem soglasju

ustanoviteljic,
– odloča o kriterijih in merilih za odpis terjatev zavoda

do dolžnikov,
– odloča o drugih vprašanjih v zvezi z delovanjem in

upravljanjem zavoda,
– opravlja druge z zakonom, odlokom in tem statutom

določene pristojnosti in naloge.

31. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot

polovica članov sveta zavoda. Sklepe sprejema z javnim
glasovanjem, z večino glasov vseh prisotnih članov, kolikor z
odlokom ali tem statutom ni določena drugačna večina.
Tajno se glasuje o konkretnem vprašanju, če se tako odloči
večina prisotnih članov sveta zavoda.

Statut sveta zavoda, njegove spremembe in dopolni-
tve, sprejema svet zavoda z dvetretjinsko večino vseh članov
sveta zavoda.

Poslovnik o delu sveta zavoda in poslovnik o občnem
zboru ter njune spremembe in dopolnitve, sprejema svet z
dvetretjinsko večino na seji prisotnih članov sveta zavoda.

Odločitve, za katere je potrebno soglasje občin usta-
noviteljic, veljajo od dne, ko je pridobljeno soglasje vseh
občin ustanoviteljic.

32. člen
Predsedniku, namestniku predsednika in članom sveta

zavoda predčasno preneha mandat v primeru smrti, če izgu-
bi status predstavnika predlagatelja, z razrešitvijo ali zaradi
pisnega odstopa, trajno nezmožnostjo opravljanja funkcije,
pravnomočno obsodbo na nepogojno kazen nad 6 mesecev.

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sve-
ta zavoda, mora predlagatelj za preostali čas mandata sveta

zavoda, v roku 30 dni, imenovati novega predstavnika v
svetu zavoda.

33. člen
Tri mesece pred iztekom mandata sveta zavoda, zač-

nejo predlagatelji članov sveta zavoda s postopkom imeno-
vanja novih članov sveta zavoda. Postopek imenovanja no-
vih članov sveta zavoda morajo predlagatelji zaključiti do
izteka mandata sveta zavoda in sklepe posredovati direktorju.

Direktor zavoda je dolžan najkasneje v roku 20 dni od
izteka mandata sveta zavoda, sklicati prvo sejo novega sveta
zavoda.

2. Direktor

34. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor, ki je poslovodni

organ zavoda in odgovoren za zakonitost dela in poslovanje
zavoda.

Direktor zastopa zavod neomejeno.

35. člen
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje na-

slednje pogoje:
– ima višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo turistič-

ne, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj

4 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– ima aktivno znanje dveh svetovnih jezikov in
– predloži program dela zavoda za mandatno obdobje.

36. člen
Direktorja imenuje svet zavoda, na način in po postop-

ku, ki ga določata odlok in ta statut.
Mandatna doba direktorja traja štiri leta. Direktor je po

preteku mandata lahko ponovno imenovan.

37. člen
Razpisni postopek in predlog za imenovanje direktorja

opravi oziroma poda razpisna komisija, ki jo imenuje svet
zavoda.

Razpisna komisija ima pet članov. V razpisno komisijo
svet zavoda imenuje tri člane na predlog sveta zavoda, ene-
ga člana na predlog strokovnega sveta in enega člana na
predlog zaposlenih v zavodu.

Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen
v sredstvih javnega obveščanja najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata direktorja.

Razpisna komisija po končanem postopku razpisa iz-
bere in predlaga svetu zavoda vse kandidate, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje in katerih prijava na razpis je bila popolna.

Svet zavoda lahko o predlogih odloči ali pa pred odlo-
čitvijo povabi kandidate na razgovor. Po odločitvi o kandida-
tu, svet zavoda posreduje svoj predlog v soglasje občinam
ustanoviteljicam, ki se morajo o predlogu izreči najkasneje v
roku 30 dni, sicer se šteje, da s predlogom soglašajo.

38. člen
Javni razpis se šteje za neuspešnega:
– če noben kandidat, ki se je prijavil na javni razpis ne

izpolnjuje razpisnih pogojev,
– če svet zavoda odloči, da noben kandidat ni primeren,
– če s strani sveta zavoda izbrani kandidat ne pridobi

soglasja vseh občin ustanoviteljic.
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V primeru, da javni razpis ni uspešen, začne razpisna
komisija z novim postopkom najkasneje v roku enega mese-
ca od ugotovitve dejstva, da postopek ni bil uspešen.

39. člen
V primeru prenehanja mandata direktorja pred iztekom

mandata in v drugih primerih, ko direktor preneha z delom
ter v primeru, ko direktorju poteče mandat pred izbiro nove-
ga direktorja, oziroma le-ta ne nastopi funkcije, imenuje svet
zavoda vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa.

Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan največ za
dobo enega leta.

40. člen
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem pogod-

bo o zaposlitvi, s katero podrobneje določi pravice in obvez-
nosti direktorja, skladno z zakonom.

41. člen
Direktor opravlja vsa pravna dejanja in sklepa pogodbe

v okviru pooblastil, določenih z zakonom in tem statutom.
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– je poslovodni organ in organizira, predstavlja, vodi in

je odgovoren za delo zavoda,
– je odredbodajalec za zavod in podpisuje pravne ak-

te, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na
poslovanje,

– poroča o rezultatih dela zavoda in njegovem poslova-
nju,

– predlaga poslovni in finančni načrt, v skladu s spreje-
timi cilji,

– predlaga in zagotavlja svetu zavoda gradiva, potre-
bna za njegovo delo,

– zagotavlja administrativno in tehnično pomoč in pod-
poro za delo organov zavoda,

– sprejema splošne akte in sklepe iz svoje pristojnosti,
– izdaja posamične akte in izvršuje posamične sklepe,
– odloča o pravicah, obveznostih in odgovornosti de-

lavcev zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, ko-
lektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,

– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o
razporejanju sredstev zavoda ter programskih sredstev med
letom po posameznih namenih,

– imenuje posebne delovne skupine, stalne in obča-
sne komisije, razen tistih, katerih imenovanje je v pristojnosti
sveta zavoda,

– svetu zavoda predlaga v imenovanje člane strokov-
nega sveta,

– zagotavlja izvrševanje obveznosti zavoda do ustano-
viteljic in članov zavoda,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, odlokom
in tem statutom.

42. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, dolo-

čenih z zakonom, odlokom in tem statutom, prenese oprav-
ljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega
pooblastila. Prav tako lahko s pisnim pooblastilom na druge
osebe prenese pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
V pisnem pooblastilu mora določiti obseg, vsebino in traja-
nje pooblastila.

43. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti direktorja pred-

stavlja in zastopa zavod drug delavec zavoda, ki ga določi in
pooblasti direktor.

44. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata skla-

dno z zakonom.

3. Strokovni svet

45. člen
Strokovni svet je strokovno svetovalno telo, ki obravna-

va vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. Določa
strokovne podlage za programe dela in razvoj zavoda ter
daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizaci-
je dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda.

46. člen
Strokovni svet je kolegijski organ zavoda, ki ga sestav-

lja najmanj šest in največ devet članov, in sicer:
– en predstavnik Strokovne komisije za gostinstvo,
– en predstavnik Strokovne komisije za trgovino in pre-

delovalne dejavnosti,
– en predstavnik Strokovne komisije za kmetijstvo, lov,

gozdarstvo in ribištvo,
– en predstavnik Strokovne komisije za promet, skladi-

ščenje in zveze,
– en predstavnik Strokovne komisije za ostale s turi-

zmom povezane dejavnosti,
– najmanj en in največ štirje zunanji strokovnjaki s po-

dročja dela zavoda.
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na pred-

log direktorja. Direktor pa mora predlagati v strokovni svet
posameznike, ki imajo na svojem področju ugled in izkušnje.

47. člen
Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat

direktorja zavoda. Člani strokovnega sveta so po preteku
mandata lahko ponovno imenovani v svet zavoda.

Direktor mora svetu zavoda predlagati člane strokovne-
ga sveta najkasneje v roku treh mesecev po svojem imeno-
vanju.

48. člen
Člani strokovnega sveta sodelujejo pri delu zavoda s

svojimi strokovnimi mnenji in presojami kot posamezniki,
najmanj enkrat letno pa se strokovni svet sestane na skupni
seji in obravnava poročilo o opravljenem delu in izhodiščih
za izdelavo programa dela v prihodnjem obdobju.

49. člen
Direktor je dolžan članom strokovnega sveta posredo-

vati gradivo, ki ga obravnava svet zavoda ter jih povabiti k
posredovanju mnenj. Mnenja članov strokovnega sveta, o
posameznih vprašanjih, ki jih na seji sveta zavoda obravnava
le-ta, je dolžan direktor predstaviti pred glasovanjem o
sklepu.

Na podlagi mnenja članov strokovnega sveta lahko di-
rektor gradivo za sejo sveta ali za druge potrebe tudi pripravi.

50. člen
Strokovni svet ima tudi vlogo razsodnika v strokovnih

sporih med organi zavoda.

51. člen
Mandat članov strokovnega sveta preneha s preneha-

njem mandata direktorja.
Mandat člana strokovnega sveta lahko preneha tudi

predčasno, na podlagi pisne odstopne izjave ali zaradi razlo-
gov, zaradi katerih predčasno preneha tudi mandat članov
sveta zavoda.
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Direktor lahko predlaga svetu zavoda imenovanje nove-
ga člana strokovnega sveta, mora pa ga predlagati, če stro-
kovni svet šteje manj kot šest članov.

4. Panožne strokovne komisije

52. člen
Zavod ima pet panožnih strokovnih komisij, in sicer:
1. Strokovna komisija za gostinstvo (dejavnosti, ki so v

standardni klasifikaciji navedene pod črko H in jih opredelju-
je odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih
dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),

2. Strokovna komisija za trgovino in predelovalne de-
javnosti (dejavnosti, ki so v standardni klasifikaciji navedene
pod črkama D in G in jih opredeljuje odredba o opredelitvi s
turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvr-
stitvi v skupine),

3. Strokovna komisija za kmetijstvo, lov, gozdarstvo in
ribištvo (dejavnosti, ki so v standardni klasifikaciji navedene
pod črkama A in B in jih opredeljuje odredba o opredelitvi s
turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvr-
stitvi v skupine),

4. Strokovna komisija za promet, skladiščenje in zveze
(dejavnosti, ki so v standardni klasifikaciji navedene pod
črko I jih opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom nepo-
sredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),

5. Strokovna komisija za druge dejavnosti povezane s
turizmom (dejavnosti, ki niso zajete v prejšnjih komisijah,
vendar jih kot dejavnosti neposredno povezane s turizmom
opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno
povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, kakor
tudi dejavnosti, ki niso navedene v odredbi in jih opravljajo
turistična in druga društva ter zavodi na območju občin, ki so
vključene v zavod).

53. člen
Vsaka panožna strokovna komisija ima pet članov, ki jih

izmed članov zavoda, glede na opravljanje dejavnosti imenu-
jejo člani zavoda na letnem občnem zboru. Mandat članov
panožnih strokovnih komisij je štiri leta. Postopek imenova-
nja članov panožnih strokovnih komisij določa poslovnik o
občnem zboru.

54. člen
Panožna strokovna komisija se konstituira na prvi seji,

če je na prvi seji prisotnih več kot polovica vseh članov
posamezne panožne strokovne komisije.

Prvo sejo posamezne panožne strokovne komisije skli-
če direktor najkasneje v roku dvajset dni po imenovanju
članov panožnih strokovnih komisij.

55. člen
Panožna strokovna komisija se konstituira tako, da z

večino glasov izvoli predsednika in podpredsednika komisije.
Panožna strokovna komisija imenuje v skladu s 26.

členom tega statuta z večino glasov svoje predstavnike v
svet zavoda.

56. člen
Panožno strokovno komisijo zastopa in predstavlja

predsednik. Naloge predsednika so:
– vodi in organizira delo panožne strokovne komisije,
– predstavlja panožno strokovno komisijo v svetu

zavoda,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje panožne

strokovne komisije,

– skrbi za izvajanje sklepov,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte

panožne strokovne komisije,
– sodeluje z vodstvom zavoda in ostalimi organi zavoda.

5. Občni zbor

57. člen
Člani zavoda so, na podlagi zakona o pospeševanju

turizma, vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki
opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost in
sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost,
če imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovne
enote ali drugo obliko registrirane dejavnosti.

Članstvo za pravne osebe, podjetnike posameznike in
kmete iz prejšnjega odstavka tega člena je obvezno.

Člani so lahko tudi turistična društva in druga društva
na podlagi pristopne izjave.

58. člen
Vsi člani zavoda oblikujejo občni zbor. Vsak član zavo-

da ima pravico biti imenovan v organe zavoda, po postopku,
ki ga opredeljuje ta statut. Člani sodelujejo pri upravljanju
zavoda preko imenovanih članov sveta zavoda in strokovne-
ga sveta, svoje interese pa uresničujejo preko panožnih
komisij.

59. člen
Člani zavoda so o delu zavoda neposredno informirani

na letnem občnem zboru, ki ga enkrat letno skliče direktor.
Občni zbor se praviloma skliče po oddaji zaključnega

računa za preteklo poslovno leto, obvezno pa v prvi polovici
leta.

Direktor je dolžan na občni zbor povabiti vse člane
zavoda. Na občni zbor se vabijo tudi člani organov zavoda,
občine ustanoviteljice ter mediji. Na občni zbor lahko direk-
tor povabi tudi predstavnike ostale zainteresirane javnosti.

60. člen
Način sklica letnega občnega zbora in njegovo izvedbo

določa poslovnik o občnem zboru, ki ga sprejme svet zavoda.

61. člen
Člani plačujejo zavodu članarino, določeno z odlokom

o določitvi višine in načinu plačevanja članarine javnemu
zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra (Uradni list RS,
št. 25/01, v nadaljnjem besedilu: odlok o članarini), ki so ga
sprejele ustanoviteljice, v skladu z zakonom ter ostalimi
veljavnimi predpisi.

Kriteriji, način plačila in določanje višine članarine za
posameznega člana zavoda določa odlok o članarini.

62. člen
Olajšave pri plačevanju članarine so predvidene in opre-

deljene v odloku o članarini.
Zavezancu se lahko pri določanju članarine upošteva

tudi manjše število točk. Merila in postopke za znižanje in
oprostitve plačila članarine določi svet zavoda s posebnim
splošnim aktom.

O znižanju in oprostitvi odloči svet zavoda na podlagi
vloge zavezanca.

63. člen
Članom preneha članstvo v zavodu v skladu z veljavni-

mi predpisi, oziroma ob prenehanju opravljanja dejavnosti,
ki je podlaga njihovemu članstvu.
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V. PLANIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

64. člen
Zavod sprejema program dela, poslovni in finančni na-

črt letno ter ga skladno s časovnimi opredelitvami tudi ope-
racionalizira. V ta namen sodeluje s člani, ustanoviteljicami,
zunanjimi sodelavci in strokovnjaki ter zainteresirano jav-
nostjo.

65. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– s članarino,
– s turistično takso,
– s proračunskimi sredstvi ustanoviteljic,
– z lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministr-

stev in drugih razpisov,
– s sredstvi Slovenske turistične organizacije,
– z darili, volili in dotacijami,
– iz drugih virov.

66. člen
Članarino in turistično takso mora zavod uporabiti za

namene, ki jih določa zakon.
Ustanoviteljice zagotavljajo na osnovi skupaj dogovor-

jenega letnega programa dela sredstva iz svojih proračunov
za delovanje in aktivnosti zavoda v višini, ki se izračuna na
podlagi v odloku opredeljenih kriterijev.

Proračunska sredstva ustanoviteljic, Republike Slove-
nije, sredstva z naslova javnih razpisov in ostala namensko
pridobljena sredstva se morajo uporabiti za namen, za kate-
rega so bila pridobljena.

Sredstva pridobljena z naslova lastnih prihodkov se
uporabijo skladno z letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme
svet zavoda.

67. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za

opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim pro-
gramom.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.

68. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, oziroma zagotovitve

manjkajočih sredstev, odloča svet zavoda s soglasjem občin
ustanoviteljic na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje
primanjkljaja. Sanacijski program sprejme svet zavoda na
predlog direktorja, v veljavo pa stopi po pridobitvi soglasja
vseh občin ustanoviteljic.

V primeru izgube svet zavoda razpravlja tudi o odgovor-
nosti direktorja in s sklepi seznani občine ustanoviteljice.

69. člen
Premoženje s katerim upravlja zavod je last občin usta-

noviteljic, glede na njihov delež pri ustanavljanju.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem s skrbnostjo

dobrega gospodarja.

70. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem

prometu ter medsebojne pravice in obveznosti zavoda in
ustanoviteljic določa odlok.

71. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodar-

no in učinkovito rabo sredstev zavoda ter revidiranje njego-
vih računovodskih izkazov opravlja Računsko sodišče Repu-
blike Slovenije.

Upravni in strokovni nadzor nad delom ter nadzor nad
namembnostjo rabe sredstev zavoda opravljajo pristojni or-
gani občin ustanoviteljic.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

72. člen
Zavod ima poleg statuta tudi splošne akte.
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organiza-

cijski predpisi, sklepi in navodila s področja dela ali v zvezi z
delom.

73. člen
Zavod s splošnimi akti ureja zlasti naslednja področja:
– notranjo organizacijo,
– sistemizacijo delovnih mest,
– računovodstvo,
– redni letni popis,
– pisarniško poslovanje,
– varstvo in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom,
– varovanje osebnih podatkov in poslovne tajnosti,
– izobraževanje,
– plače in nadomestila,
– delovna razmerja,
– in druga področja določena z zakonom, odlokom,

tem statutom ali zaradi potreb dela zavoda.
Svet zavoda sprejema splošne akte, ki jih določa ta

statut in zakon in splošne akte s področja finančnega poslo-
vanja zavoda, delovno pravnega področja in področja orga-
niziranosti zavoda.

Direktor sprejema splošne akte, ki jih določa ta statut
in zakon, zlasti pa akte, ki urejajo poslovanje zavoda.

74. člen
Pred sprejemom splošnih aktov, ki vsebujejo določbe

o uresničevanju pravic delavcev in o njihovem materialnem
položaju, se le-ti posredujejo pred sprejemom v obravnavo
sindikatu.

Splošni akti začnejo praviloma veljati osmi dan po spre-
jemu, objavijo pa se na oglasni deski zavoda, razen tega
statuta, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Splošni akti, ki zadevajo člane zavoda, se objavijo tudi
v glasilu zavoda.

VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE
SKRIVNOSTI

75. člen
Zavod zagotavlja varstvo in varovanje osebnih podatkov

s tem, da direktor sprejme splošni akt, s katerim uredi
postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Zavod vodi katalog podatkov v skladu s predpisi za
varovanje osebnih podatkov za evidence določene z zako-
nom, odlokom, odlokom o članarini in tem statutom.

76. člen
Organi in delavci zavoda so dolžni varovati vse podatke

o članih zavoda kot poslovno skrivnost.
S splošnim aktom navedenim v prejšnjem členu tega

statuta, se lahko določi, da so posamezni podatki poslovna
skrivnost.
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77. člen
Delavci zavoda in člani organov zavoda morajo poleg

podatkov opredeljenih v prejšnjih dveh členih tega statuta,
kot poslovno skrivnost varovati tudi listine in podatke, ki jih
kot take razglasi pristojni organ ter podatke, ki so po zakonu
ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.

78. člen
Kršitev določb tega statuta in splošnega akta, ki ureja

varstvo osebnih podatkov in poslovne skrivnosti, pomeni
hujšo kršitev delovne obveznosti delavca, za katero se izre-
če prenehanje delovnega razmerja, oziroma člana organa
zavoda, zaradi katere mu predčasno preneha mandat v or-
ganu zavoda.

Delavci zavoda in člani organov zavoda so kazensko in
materialno odgovorni za ravnanje, ki je v nasprotju z določili
tega statuta.

VIII. PRENEHANJE ZAVODA

79. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod lahko

preneha le iz razlogov in po postopku, določenih z zakonom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

80. člen
Mandat članov sveta, imenovanih na podlagi 44. člena

odloka traja do prvega občnega zbora članov zavoda, ki
mora biti sklican najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega statuta, razen za predstavnika delavcev zavoda v svetu
zavoda, ki so ga imenovale občine ustanoviteljice, katerega
mandat traja dokler se v zavodu ne zaposli prvi delavec z
rednim delovnim razmerjem.

Po redni zaposlitvi prvega delavca v zavodu postane le-
ta tudi član sveta zavoda, prve volitve za predstavnika delav-
cev v svet zavoda se izvedejo, ko so v zavodu zaposleni
najmanj trije delavci.

81. člen
Prvi strokovni svet se konstituira skladno s tem statu-

tom potem, ko bo imenovan direktor zavoda.

82. člen
Prva imenovanja za člane panožnih strokovnih komisij

se izvedejo na prvem letnem občnem zboru članov zavoda.

83. člen
Zavod mora najkasneje v roku šest mesecev sprejeti

splošne akte, ki urejajo delo zavoda in jih določa ta statut.

84. člen
Prvi svet zavoda, konstituiran na podlagi določil tega

statuta, se na svoji prvi seji sestane najkasneje v 30 dneh po
občnem zboru in takoj začne s postopkom o imenovanju
direktorja zavoda.

85. člen
TIC opredeljeni v 12. členu tega statuta morajo začeti

delovati kot organizacijske enote zavoda, najkasneje do kon-
ca leta 2003.

86. člen
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

potem ko da svoje soglasje k njemu zadnja od občin ustano-
viteljic.

87. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01/2001
Kranj, dne 4. decembra 2001.

Predsednik
sveta zavoda

dr. Peter Vencelj l. r.

KRANJSKA GORA

703. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16.
člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 17/99, 28/00) je Občinski svet občine Kranjska
Gora na 34. seji dne 4. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo tretje A spremembe in

dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ob-
čine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98, 61/99,
49/00 in 58/01), ki jih je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje
prostora, Ljubljana v letu 2001.

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-
gojev obsegajo spremembe namenske rabe površin, skla-
dno s predhodno sprejetimi šestimi A spremembami in do-
polnitvami prostorskega plana občine (Uradni list RS, št.
99/01), z varstvenimi pasovi vodnih virov, dopolnitve pa se
nanašajo tudi na določbe glede namembnosti, dopustnih
vrst posegov in pomožnih objektov.

Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-
gojev so prikazane grafično v merilu 1:5000 in 1:1000.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafični prikaz, ki je sestavni del predpisa in določa

razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor v merilu
1:5000 in 1:1000,

– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in dru-
žbenega plana,

– obrazložitev pogojev za posege v prostor ter
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
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II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

3. člen
Dopolni se 6. člen:
– 3. točka se nadomesti z novim besedilom:
Gostinstvo po tem odloku je gostinska dejavnost, ki se

odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: hoteli, moteli,
penzioni, prenočišča, restavracije, gostilne, kavarne, slašči-
čarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo
jedi, turistične kmetije. Druge dejavnosti gostinstva so v
odloku urejene posamično, za vsako vrsto gostinskega obra-
ta posebej. Za gostinstvo po tem odloku se ne šteje bivanje
v počitniških hišah in počitniških stanovanjih. Apartmaji so
(gl. zakon o gostinstvu) oblika nastanitvenih prostorov kot
del gostinske nastanitvene dejavnosti. Apartmaji po tem odlo-
ku niso stanovanja, namenjena bivanju ali občasnemu biva-
nju (vikend stanovanja). Sem prav tako ne sodijo študentski
domovi, samski domovi in stanovanjski hoteli.

– v 5. točki z novim drugim odstavkom:
Za obstoječa sekundarna bivališča se štejejo objekti in

stanovanja, kjer ne bivajo prebivalci s stalnim bivališčem v

Občini Kranjska Gora. Za obstoječa sekundarna bivališča
se štejejo tudi stavbe, ki imajo za tak namen pridobljeno
lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

– z novo 10. točko:

Nadomestna gradnja je novogradnja na isti lokaciji,
istih gabaritih in z enakimi zmogljivostmi. (pojasnilo: Pojma
nadomestna gradnja v prostorskih predpisih ni).

– z novo 11. točko:

Začasni objekti so objekti, ki so namenjeni gostin-
skim storitvam prehrane in točenja pijač na stojnicah ter v
premičnih gostinskih obratih, trgovini na drobno na stojni-
cah, storitvam. Postavijo se za določen čas (za prireditev,
za sezono), po preteku prireditve ali sezone je treba objekt
odstraniti. Začasni objekti so stojnice, kioski, prikolice,
šotori, tribune, odri in ogrodja za scensko tehniko in zača-
sna oglaševanja, sanitarne kabine, kontejnerji in drugi ob-
jekti, ki se postavijo začasno za določen čas. Postavitve
začasnih objektov ureja občina z odlokom o prireditvah in
sezonski ponudbi.

4. člen
Dopolni se 8. člen z navedbami območij urejanja:

Naziv območja urejanja Planska Oznaka Tip Urejanje
celota območja ureditvenih s PIN

urejanja enot v
območju
urejanja

Rateče – ob potoku R S1 ZN*

Rateče – južni rob R S2 ZN*

Rateče – mejni prehod R T1 x

Smučišče Tromeja R R4

Rateče - pokopališče R Zp1 x

Kranjska Gora - Log KG M2 ZN*

Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG R7/1 do 7/3 UN*

Kranjska Gora – travnik KG R8

Kranjska Gora – smučišča Trebež KG R9

Kranjska Gora – pokopališče KG Zp2 ZN

Gozd Martuljek – ob cesti na Srednji vrh KG S5 v

Gozd Martuljek - vzhod KG S6 ZN*

Gozd Martuljek - smučišča KG R10

Gozd Martuljek – kamp KG R11 v

Dovje - zahod DM S3 ZN*

Dovje-železniška postaja DM T1 x

Dovje - pokopališče DM Zp1 x

Mojstrana - travnik DM S4 ZN*

Mojstrana – peskokop DM E1

Rateče, poveljniško mesto, izključna raba R U

Podkoren, vadišče, izključna raba KG V

Vošca planina, vadišče, izključna raba KG V

Dovje, vadišče, izključna raba DM V

Tamar, vadišče, izključna raba R V

Dovje, vadišče, izključna raba DM V

Območje KG O1 Kranjska Gora – Log se ukine in nadomesti s KG R7/3.
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5. člen
Odlok se v poglavju III. Skupni pogoji za posege v

prostor, točka 1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in
kvaliteto graditve dopolni z novim 8.a členom:

Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi
dejavnostmi in dopustnimi vrstami posegov v prostor. Rabe
prostora so:

(a) območja in površine za poselitev:
– območja za stanovanja in kmetije (SK),
– območja za stanovanja (S),
– območja za turistične objekte (H),
– območja za oskrbne sisteme (O),
– območja za mešane dejavnosti (M),
– območja za proizvodnjo (P),
– območja za transport (T),
– območja za sekundarna bivališča (W),
– območja za rekreacijo (R),
– območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe,
– območja za eksploatacijo (E),
– območja za pokopališče (Zp),
– površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem kva-

dratu),
– površine razpršene gradnje (z)
– površine za kmetije izven vasi (k)
(b) površine, ki niso namenjene poselitvi:
– kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih zem-

ljišč (1),
– kmetijska zemljišča – drugo območje kmetijskih zem-

ljišč (2),
– gozdna zemljišča (G),
– varovalni gozd (Gv),
– gozd posebnega namena (Gn),
– naravni biotop (B),
– vodna zemljišča (V),
– nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N).

6. člen
Odlok se dopolni z novim 8.b členom:
(1) Namembnost posameznega objekta lahko odstopa

od predpisane namembnosti za posamezno območje (ob-
močje urejanja ali ureditveno enoto), če ima obstoječi objekt
tako (drugačno) namembnost določeno (pridobljeno) z ve-
ljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. V tem prime-
ru je dopustna nadaljnja raba objekta, v skladu s pridoblje-
nim dovoljenjem.

(2) Velikost posameznega objekta ali izraba posamez-
nega zemljišča prav tako lahko presega merila in pogoje za
posamezno območje ali ureditveno enoto, če ima objekt
tako velikost in izrabo določeno z veljavnim lokacijskim ali
gradbenim dovoljenjem. Za te objekte je dopustna tudi no-
vogradnja kot nadomestitev obstoječega objekta. Širitev de-
javnosti, povečevanje kapacitet in površin objekta iz prej-
šnjih dveh stavkov, ki ni v skladu s predpisano pretežno
namembnostjo, preko namembnosti in obsega, določenega
v pridobljenem dovoljenju, ni dopustna.

7. člen
9. in 10. člen iz osnovnega odloka (Uradni list RS, št.

58/98) ter 4. in 5. člen sprememb in dopolnitev (Uradni list
RS, št. 61/99) ter 3. člen drugih sprememb in dopolnitev
(Uradni list RS, št. 49/00), se črtajo in nadomestijo z novim
besedilom:

(1) Območja za stanovanja in kmetije (SK):
(1a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– stanovanja,
– kmetije,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekun-

darnih bivališčih,
– terciarne in kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

120 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so
lahko le v pritličju ali kleti objekta,

– šport in rekreacija.
(1b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem
objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkiri-
šča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma
se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na
zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v
območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka de-
diščina);

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljša-
ve funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obsto-
ječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanova-
njem), ni pa dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet
ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne so spremembe namembnosti obstoječih
objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejav-
nosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene v
prejšnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v
posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh sta-
novanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču –
za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(2) Območja za stanovanja (S):
(2a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– stanovanja,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekun-

darnih bivališčih,
– spremljajoče terciarne dejavnosti za potrebe stano-

vanjskih območij,
– kvartarne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

60 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so
lahko le v pritličju ali kleti objekta,

– šport in rekreacija.
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(2b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije,
dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem
objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkiri-
šča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma
se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na
zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v
območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka de-
diščina);

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljša-
ve funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obsto-
ječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanova-
njem), ni pa dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet
ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih ob-
jektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v
posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh sta-
novanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču –
za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(3) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih

enotah za hotele (h):
(3a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gostinstvo,
– trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost osnovni

turistični (gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kletni
in pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane
površine objekta v posamezni etaži,

– rekreacija in kulturne dejavnosti, kot dopolnilna de-
javnost osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane
so lahko v kletni in pritlični etaži, vendar ne smejo preseči
1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,

– zdravstvene dejavnosti in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2, locirane so lahko v kleti ali pritličju,

– dopolnilne dejavnosti v skupni površini ne smejo pre-
seči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,

– stanovanje za lastnika oziroma upravljalca objekta,
vendar največ eno stanovanje na objekt.

(3b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov,
– dopustne dozidave za potrebe gostinskih storitev pre-

hrane in za rekreacijske namene v sklopu hotela ali drugega
gostinskega objekta,

– dopustne rekonstrukcije fasade in razširitve z zimski-
mi vrtovi,

– dopustne spremembe namembnosti v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,

– spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih ob-
jektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– postavitve začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Ograjevanje funkcionalnih zemljišč tako, da je onemo-

gočen prehod pešcev, ni dopustno.
(4) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih

enotah vas (v):
(4a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– gostinstvo,
– stanovanja v obstoječih stanovanjskih objektih,
– trgovina, storitve rekreacija in kulturne dejavnosti kot

dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namem-
bnosti, locirane so lahko v kleti ali pritličju objekta, vendar
po površini ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta
v posamezni etaži,

– zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2.

(4b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopu-
stno, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za
vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje za gostinstvo,
– novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso

dopustne, razen novogradnje kot nadomestitve obstoječih
stanovanjskih objektov,

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-

do in nesrečami,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(5) V območjih za oskrbne sisteme (O):
(5a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– komunalne in energetske dejavnosti,
– promet, trgovina, storitve, gostinske storitve prehra-

ne in točenja pijač,
– šport in rekreacija.
(5b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov,
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– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(6) Območja za mešane dejavnosti (M):
(6a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– storitve,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo

300 m2,
– trgovina za občasno oskrbo,
– gostinstvo,
– stanovanja skupaj z zgoraj navedenimi dejavnostmi.
(6b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopu-
stno, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za
vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostin-
stvom, v posameznem objektu z dejavnostjo je lahko ureje-
no eno stanovanje,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(7) Območja za proizvodnjo (P):
(7a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina, gostinstvo in storitve,
– kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija.
(7b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,

ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostin-
stvom,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(8) Območja za transport (T):
(8a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– promet.
(8b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku, spremembe obstoječih gostinskih nastani-
tvenih objektov niso dopustne,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(9) Območja za sekundarna bivališča (W):
(9a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– sekundarno bivanje,
– šport in rekreacija,
– gostinske nastanitvene storitve,
– gostinske storitve prehrane le za obstoječe objekte,
– stanovanja le v obstoječih stanovanjskih objektih.
(9b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov;
– dozidave in nadzidave so dopustne v primeru izbolj-

šave funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda (do-
pustno povečanje zazidane površine objekta do 20%), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet v posamez-
nem objektu ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj
(bivalnih enot),

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
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– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(10) Območja za rekreacijo (R):
(10a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo, in sicer brez nastanitvenih kapacitet.
(10b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstrani-
tve objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti,
ki so za obravnavano območje urejanja določene v prej-
šnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne ureditve rekreacijskih in športnih površin,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(11) Območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer

je osnovna namembnost kmetijska, gozdna ali vodna):
(11a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja

osnovne namembnosti površin.
Na stavbnih zemljiščih znotraj območij za rekreacijo so

dopustne dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet.
(11b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve rekreacijskih površin,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna, razen stebrov žičnic.
(12) Območja za eksploatacijo (E):
(12a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– izkoriščanje mineralnih surovin.
(12b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(13) Območja pokopališč (Zp):
(13a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– pokopavanje,
– dejavnosti cerkve,
– dejavnosti kulture.
(13b) dopustne so naslednje vrste posegov:

– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja
določene v prejšnjem odstavku,

– dopustne novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(14) Površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem

kvadratu):
(14a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– obrambne dejavnosti,
– dejavnosti zaščite in reševanja.
(14b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-
dave, nadzidave, odstranitve objektov,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen sekundarnih bivališč) v dejavnosti, ki so za
obravnavane površine določene v prejšnjem odstavku, spre-
membe namembnosti objektov ali delov objektov v sekun-
darna bivališča niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(15) Površine razpršene gradnje (z):
(15a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– stanovanja in kmetije,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekun-

darnih bivališčih,
– proizvodnja, ki ne zahteva zunanjih deponij,
– gostinstvo in storitvene dejavnosti,
– trgovina kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,
– šport in rekreacija,
– lov in ribolov,
– kvartarne dejavnosti.
(15b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)

dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-
dave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem ob-
jektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanova-
nje je treba zagotoviti dve parkirni mesti;

– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdr-
ževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objek-
tov; dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljša-
ve funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obsto-
ječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine
objekta do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanova-
njem), ni pa dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet
ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj,

– dopustne spremembe namembnosti obstoječih ob-
jektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov in sekundar-
nih bivališč) v dejavnosti, ki so za obravnavane površine
določene v prejšnjem odstavku,

– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih na-
stanitvenih objektov niso dopustne,



Stran 1292 / Št. 17 / 26. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov v sekundarna bivališča niso dopustne,

– spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bi-
vališč niso dopustne,

– dopustne novogradnje objektov, v posameznem ob-
jektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča
je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanova-
nje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, ra-
zen kot nadomestitve obstoječih (v skladu z določbami dru-
ge alinee v tej točki tega odloka),

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(16) Površine za kmetije izven vasi (k):
(16a) dopustne so namembnosti oziroma dejavnosti le

za kmetijstvo.
(16b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,

adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, v posameznem objektu je dopustna ureditev naj-
več dveh ali treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na
lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti
dve parkirni mesti,

– dopustne novogradnje kmetij, v posameznem objek-
tu je dopustna ureditev največ dveh stanovanj, parkirišča je
treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje
je treba zagotoviti dve parkirni mesti,

– spremembe namembnosti objektov ali delov objek-
tov niso dopustne,

– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(17) Kmetijska zemljišča (1) in (2):
(17a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje kmetij-

ske funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.
(17b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov za potrebe

kmetijstva,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije; čredinke na
pašnikih so dopustne le kot začasni objekt, ki ga je treba
izven pašne sezone odstraniti,

– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-
ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(18) Gozdna zemljišča (G):
(18a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– gozdarstvo in kmetijstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje prvotne

funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.

(18b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve za rekreacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetij-

stvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(19) Varovalni gozdovi (Gv):
(19a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na

varovalno funkcijo gozda.
(19b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetij-

stvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje

in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave,
omrežja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdar-
stva in planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne
ureditve niso možne,

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami,

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(20) Gozdovi posebnega namena (Gn):
(20a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na

posebno funkcijo gozda.
(22b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetij-

stvo le na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdar-

stva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje

in naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave,
omrežja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdar-
stva in planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne
ureditve niso možne,

– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred ško-
do in nesrečami,

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(21) Vodna zemljišča (V):
(21) dopustne so naslednje namembnosti oziroma de-

javnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti, razen energetske iz-

rabe vodotokov,
– šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo

bistveno v naravne razmere,
(21b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve za potrebe voda,
– dopustne ureditve za potrebe rekreacije,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva

voda,
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– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-
ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(22) Nerodovitna zemljišča, prodišča in visokogorje

(N):
(22a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma

dejavnosti:
– rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo in spremi-

njajo naravne razmere.
(22b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve poti,
– dopustne ureditve za zavarovanja pred škodo in ne-

srečami,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva

voda,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in napra-

ve, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in
naprave za zveze),

– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(23) V ureditvenih enotah parkovne in druge zelene

površine (p) so dopustni posegi za:
– parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, uredi-

tve otroških igrišč, postavitve parkovne opreme kot so klopi
in lope za počitek,

– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-
getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov vi-

sokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj gradi-
tve in trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis igrišča
ipd. igrišča) niso dopustne. Odstranitev visokodebelne ve-
getacije je dopustna le kot sanitarna sečnja ali v sklopu
parkovne ureditve.

(24) V ureditvenih enotah igrišča (i) so dopustni posegi
za:

– ureditve rekreacijskih in športnih igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in ener-

getsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov vi-

sokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo
namensko rabo niso dopustne.

8. člen
Odlok se dopolni z novim 9.a členom:
(1) Postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo na kme-

tijska in gozdna zemljišča so dopustna le za potrebe kmetij-
stva, torej za kmeta, ki aktivno opravlja kmetijsko dejavnost
samostojno. Opravljanje kmetijske dejavnosti in potrebnost
pomožnega objekta za izvajanje kmetijske dejavnosti predla-
gatelj dokaže z odločbo pristojnega upravnega organa, da
se šteje oseba za kmeta (op.: v skladu z 22. členom zakona
o kmetijskih zemljiščih)

(2) Postavitve začasnih objektov so dopustne:
– za prireditve v območju, v katerem poteka prireditev,
– za sezonsko ponudbo: samo na stavbnih zemljiščih,

le stojnice.
Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve

in s pogoji, ki jih za posamezno prireditev in območje določi
Občina Kranjska Gora. Skladnost s programom prireditve
ugotavlja Občinska uprava občine Kranjska Gora.

(3) Novogradnje hotelov in penzionov so dopustne do
največje dopustne kapacitete 150 postelj.

(4) Kampi so dopustni na obstoječih lokacijah. Ureja-
nje novih površin za kampiranje ni dovoljeno.

(5) Planinski domovi so dopustni na obstoječih loka-
cijah.

9. člen
Odlok se v 11. členu dopolni z novo 7. točko z besedi-

lom:
V območjih za sekundarna bivališča in na površinah

razpršene gradnje za počitniške stavbe in stanovanja, in-
deks zazidanosti ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana
površina stavbe pa je lahko največ 90m2.

10. člen
V 2. točki 15. člena se črta prva besedica »ti«.

11. člen
Poglavje 2.1 Urbanistično oblikovanje se dopolni z no-

vim 16.a členom: Novogradnje objektov morajo biti od par-
celne meje odmaknjene najmanj 4 m. Manjši odmik je dopu-
sten, če ni možna drugačna ureditev zaradi ožine parcele ali
oblikovanosti terena, pri tem odmik ne sme biti manjši od
predpisanega funkcionalnega zemljišča. Odmiki od parcel-
ne meje so lahko manjši od predhodno določenih pogojev v
območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka de-
diščina), kjer so objekti lahko z eno stranico postavljeni na
parcelno mejo, če se pri tem ohranja značilnost tradicional-
ne zazidave.

12. člen
17. člen se dopolni z novo 2. točko z besedilom:
Dozidani ali nadzidani obstoječi objekti ter novi objekti

morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti, da so
skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tloris, višina
in razmerja novega stavbnega volumna ne sme bistveno
odstopati od razmerij in velikosti sosednjih objektov. Bistve-
no preseganje skladnega merila ni dopustno.

13. člen
19. člen se v 4. točki dopolni z novim tretjim stavkom:
V primeru nižjega pomožnega objekta ob visoki osnov-

ni stavbi, je lahko streha pomožnega objekta izvedena tudi
tako, da je med kapom osnovne strehe in slemenom po-
možnega objekta presledek (osnovna streha se ne podaljša
nad pomožni objekt), naklon strešine pomožnega objekta
mora biti enak naklonu strešine osnovnega objekta.

14. člen
Dopolni se 21. člen z novo 3. točko: Dozidava objekta

se šteje do povečanja površine objekta za 25% zazidane
površine, povečanje nad 25% se po tem odloku obravnava
za novogradnjo objekta, ki se priključi osnovnemu objektu.

15. člen
Spremeni in dopolni se 23. člen, tako da se v 1. točki

doda besedilo:
Vrste pomožnih objektov za kmetijstvo, ki se postavlja-

jo izven ureditvenih območij naselij so kozolec, senik, hlev s
senikom, čebelnjak.

– Kozolec je pomožni objekt za kmetijstvo in se upo-
rablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Pri
obnovi in nadomestitvi je treba uporabljati les, dopustni so
betonski temelji in betonski stebri. Glede oblikovanja je
treba upoštevati tradicionalne oblike in razmerja.
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– Senik je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja
za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Senik je
zgrajen tako, da je v njem omogočeno dobro prezračevanje.
Dopustni so betonski temelji, sicer pa je uporabljen material
les. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten
je lesen pod, tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezrače-
vanje. Glede oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne
oblike in razmerja. Senik nima bivalnega prostora.

– Hlev s senikom (lahko tudi brez) in njemu sorodni
pomožni objekti, je pomožni objekt za kmetijstvo in se upo-
rablja za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in
drugih kmetijskih pridelkov. Hlev je običajno zidan (masivna
konstrukcija), senik, ki je postavljen na masiven hlev pa je
lesen in ima vse značilnosti senika. Temelji so lahko beton-
ski, masiven obod – zid hleva je lahko zidan ali betonski. Tla
so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je
lesen pod, tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezračeva-
nje. Glede oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne obli-
ke in razmerja. Hlev s senikom nima bivalnega prostora.
Hlev s senikom in njemu sorodni pomožni objekti, ki imajo
masiven podstavek, se lahko urejajo le kot nadomestitve na
lokacijah nekdanjih takšnih objektov.

– Čebelnjak je pomožni objekt za kmetijstvo, ki je na-
menjen gojenju čebel in pridelavi medu. V čebelnjaku je
lahko prostor za spravilo potrebne opreme za gojenje čebel.
Temelj in podstavek sta lahko betonska, sicer pa je uporab-
ljen material les. Čebelnjak nima bivalnega prostora.

Navedeni pomožni objekti nimajo bivalnih prostorov in
ne priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave.

3. točka se črta.
Doda se nova 9. točka: Pomožni objekti samostojno

ne smejo biti priključeni na komunalne vode (vodovod, ka-
nalizacija, elektrika).

Doda se nova 10. točka: Plinske cisterne, ki so vidne
iz javnih površin, morajo biti obdane z lesenim zaslonom
(ograjo) in prekrite z dvokapno streho.

16. člen
V 27. členu se:
– 1. točka črta,
– v 2. točki se črta drugi stavek in nadomesti z novim

besedilom: Postavitve objektov visokogradnje in rekreacij-
skih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo
namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igrišča) niso dopu-
stne.

17. člen
V 28. členu se doda nova 4. točka z besedilom: Višina

zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu
zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli morajo biti
izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah
čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z
opornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne. Ureditve
površin in drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo
biti izvedene tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje
ležeče parcele.

18. člen
V 30. členu se v 2. točki doda nova tretja alinea:
– ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in po-

sebnosti.

19. člen
Poglavje 3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in

funkcionalnih zemljišč se v 38. členu dopolni z novo
4. točko:

Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega zemlji-
šča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – stavbišča.
Pri urejanju teh objektov niso dopustne: dozidave in nadzi-
dave, povečevanje kapacitet (ležišč, števila stanovanj, števi-
la gostinskih sedežev…), uporabnih površin in višine ob-
jekta.

20. člen
Poglavje 4. Pogoji za prometno urejanje se dopolni z

novim 39.a členom: V naseljih morajo biti objekti odmaknje-
ni od roba obstoječega vozišča toliko, da je možna kasnejša
rekonstrukcija ceste in ureditev pločnika. Objekti ob lokal-
nih cestah morajo biti od roba vozišča odmaknjeni najmanj 2
m, razen v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave
(etnološka dediščina), kjer se ohranja tradicionalna strnje-
nost zazidave.

21. člen
Poglavje 4. Pogoji za prometno urejanje se dopolni z

novim 41.a členom: Do dokončne odločitve o varstvenem
pasu primestne železnice niso možni posegi v širšem pasu
trase opuščene železnice in v širšem pasu doslej načrtova-
nih tras. Omejitev ne velja za urejanje območja KG SK 3/2
Kranjska Gora – železniška postaja. Med doslej načrtovani-
mi trasami se za nadaljnje preučevanje in planiranje v pro-
storu upošteva predlog trase železnice V100 iz projekta:
Koridor primestne proge Jesenice – Rateče (št. 3242, SŽ –
Projektivno podjetje, 1991) in predlog nove trase iz projek-
ta: Prostorska preučitev ponovne vzpostavitve primestne že-
leznice od Jesenic do Rateč (URBI d.o.o. in UI RS, Ljublja-
na 1999). V koridorju opuščene trase in koridorjih doslej
načrtovanih tras niso dopustni posegi, ki bi kakorkoli ovirali
kasnejšo celovito ureditev železnice po Dolini. Koridor pri-
mestne železnice ni dokončen in predstavlja varovanje pred
trajnimi posegi v prostor.

22. člen
42. člen se dopolni z novo:
– 1. točko: med komunalno omrežje in naprave se

štejejo tudi rastlinski čistilni sistemi,
– 5. točko: začasni objekti za prireditve, namenjeni

gostinskim storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen za-
časen priključek na vodovod ali pri svoji dejavnosti generira-
jo odpadne vode, morajo imeti izveden začasen priključek
na kanalizacijo.

23. člen
47. člen se črta in nadomesti z novim besedilom:
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvo-

dnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodoto-
kov, ki znašajo za Savo Dolinko 10 m, za potoke, hudourni-
ke, suhe hudourniške struge in drenažne jarke pa 4 m od
zgornjega roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen
dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih
ovir ni dopustna. Za mline, žage in male hidroelektrarne je
odmik od vodotoka lahko manjši.

(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplav-
nih in ogroženih območjih ni dopustna.

24. člen
V 50. členu se:
– 1., 2. in 4. točka nadomestijo z novo 1. točko:

Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne
vrednote ali kulturno dediščino, niso dopustni,

– 2. točka se črta (op.: že predpisano v zakonih),
– v 4. točki se naziv naravna dediščina nadomesti z

naravna vrednota.
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25. člen
Dopolni se 53. člen (Rateče RW1) z novo drugo ali-

neo:
– dopustna je sprememba namembnosti obstoječih ob-

jektov za namene izobraževanja v takšnem obsegu, da bis-
tveno ne povečuje prometnih ali drugih obremenitev na bi-
valno okolje.

26. člen
Dopolni se 62. člen z besedilom:
na stavbnih zemljiščih so dopustni posegi le za potrebe:
– žičnic,
– gostinstva za potrebe smučišča brez nastanitve,
– servisnih dejavnosti za rekreacijo,
– prometnih ureditev.

27. člen
Dopolni se 70. člen (Lek KG H5) z besedilom v 2. točki:
Jugozahodno od obstoječega hotela je treba pri novo-

gradnji upoštevati grafično določeno gradbeno mejo, pre-
vladujoča stavbna masa naj bo umaknjena v globino stavbne
parcele, orientacija osnovnega volumna naj bo vzporedna z
osjo peš poti ob Vršiški cesti do vzporedne smeri z brežino
pobočja Požar. Dopusten vertikalni gabarit stavbe, ki je
umaknjena v globino parcele, znaša K+P+2+M; stavbni vo-
lumni, ki se postavijo v bližino Vršiške ceste in gradbene
linije obstoječega hotela, ne smejo presegati višine obstoje-
čega hotela. Nakloni strehe lahko odstopajo od predpisanih
naklonov strešin v skupnih določbah.

28. člen
Spremeni in dopolni se 71. člen (Jasna KG W2), tako

da se črtata prvi dve točki in nadomestita z novim besedi-
lom:

– za povečave obstoječih objektov poleg določb v no-
vem. 6. členu tega odloka velja še, da indeks zazidanosti ne
sme presegati vrednosti 0,20, na posamični parceli je do-
pusten po en objekt, ki ne sme presegati 80 m2 zazidane
površine in je visok največ K+P+M,

– za obstoječe tri objekte na parcelah 808/167,
808/168, 808/169, 808/179, 808/180, 808/181,
808/182, 808/183 k.o. Kranjska Gora se upoštevajo veli-
kosti in zmogljivosti obstoječih objektov na dan sprejetja
tega odloka, povečave površin in kapacitet niso dopustne.

29. člen
Dopolni se 72. člen (Jasna KG H7), tako da se:
Za oblikovanje posegov veljajo določbe za ureditveno

enoto vas (v), tako da je dopustna višina kolenčnega zidu do
140 cm, če je višina stavbe v skladu z drugimi določbami
tega odloka glede dopustnih velikosti stavbnega volumna in
razmerij. Dopustna je tudi izraba podstrešnega prostora v
dveh etažah, mansarda in izkoriščeno podstrešje, če je
višina stavbe v skladu z drugimi določbami tega odloka
glede dopustnih velikosti stavbnega volumna in razmerij. V
tem primeru je dopustna osvetlitev izkoriščenega podstrešja
samo s strešnimi okni.

30. člen
Spremeni in dopolni se 84. člen, tako da se:
– v 1. točki se prva alinea dopolni z besedilom: razen v

primerih potreb za okoljske sanacije,

– v 1. točki se dodajo nove alinee:
– gradnja vodnih zbiralnikov in akumulacij ter MHE,
– gradnja objektov na hudournikih, z izjemo v primerih

nujnega omejevanja erozijskih procesov,
– odvzem mivke, peska in proda iz vodotokov ter vo-

dnih zemljišč, razen v primerih potreb nujnega urejanja vo-
dnega režima,

– spreminjanje namembnosti obstoječih sekundarnih
bivališč v stanovanjske hiše ali turistično gostinske objekte,

– povečevanje gabaritov in prenočitvenih zmogljivosti
sekundarnih bivališč,

– spreminjanje namembnosti kmetijskih gospodarskih
objektov v bivalne,

– poseganje v prostor, ki bi razvrednotilo kulturno kraji-
no oziroma površinske geomorfološke posebnosti,

– gradnja novih planinskih poti.
– v 5. točki se v prvem stavku doda še besedilo: dopu-

stna je tudi sprememba namembnosti za potrebe gorske
reševalne službe,

– 6. točka se nadomesti z novim besedilom: Za vse
posege v Triglavskem narodnem parku je potrebno pridobiti
naravovarstveno soglasje javnega zavoda Triglavski narodni
park in za posege, povezane z objekti kulturne dediščine
tudi soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kul-
turne dediščine.

– doda se nova 7. točka z besedilom: Vzdrževalna
dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in no-
vogradnje kmetijskih gospodarskih objektov so možne sa-
mo za potrebe kmetijske funkcije. V postopku pridobivanja
dovoljenj za poseg v prostor je potrebno poseg utemeljiti z
mnenjem kmetijske svetovalne službe s podatki o velikosti
kmetijskega zemljišča v bližini objekta, številu živine in potre-
bah po kmetijskem gospodarskem objektu. Pri oblikovanju
kmetijskih gospodarskih objektov in pomožnih objektov je
treba upoštevati razmerja in oblikovanje tradicionalnih kme-
tijskih gospodarskih objektov.

III. KONČNE DOLOČBE

31. člen
Tretje A spremembe in dopolnitve prostorskih ureditve-

nih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organi-
zacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem orga-
nu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, v
krajevnih skupnostih Rateče – Planica, Dovje – Mojstrana in
na Upravni enoti Jesenice.

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350/8-277/99
Kranjska Gora, dne 4. februarja 2002.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jože Kotnik l. r.



Stran 1296 / Št. 17 / 26. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

704. Odlok o ureditvenem načrtu Športno prireditveni
center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (območje
urejanja Kranjska Gora – Porentov dom, z
oznako KG/R4)

Na podlagi 39. in 40. 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, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/99,
28/00) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 34. seji
dne 4. 2. 2002 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Športno prireditveni

center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (območje
urejanja Kranjska Gora – Porentov dom, z

oznako KG/R4)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt Športno

prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori, ki ga je
izdelal Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice d.o.o., št.
KGI/2857-1/01.

2. člen
Ureditveni načrt Športno prireditveni center Bezje v

Kranjski Gori (v nadaljevanju: UN ŠPC Bezje) obravnava del
območja ca. 3/5, ki je v prostorskih sestavinah dolgoročne-
ga in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za
Občino Kranjska Gora določeno kot območje urejanja Kranj-
ska Gora – Porentov dom, z oznako KG/R4.

Namenjeno je za športne in rekreacijske dejavnosti ter
dejavnosti prostega časa kot tudi gostinstvo in trgovino za
potrebe dejavnosti v območju urejanja.

UN ŠPC Bezje vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka,
– smernice, pogoje in soglasja pristojnih organov in

organizacij,
– rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega

in delovnega okolja glede na predvideno prostorsko uredi-
tev (strokovna ocena obremenitve okolja).

Grafični del:
– izrez iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-

ročnega družbenega plana v merilu 1:5000,
– načrt parcel v merilu 1:1000 (štirje listi A3 format),
– geodetski načrt obstoječega stanja terena, objektov

in naprav v merilu 1:1000,
– ureditvene situacije v merilu 1:1000, in sicer:
– načrt arhitektonske ureditve,
– načrt parcel na arhitektonski ureditvi,
– načrt zakoličbe,
– načrt gradbenih parcel.
Sestavni del UN ŠPC Bezje so tudi:
– idejne rešitve komunalnih naprav,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve športno priredi-

tvene dvorane v merilu 1:200 (tlorisi, prerezi, fasade).

3. člen
UN ŠPC Bezje določa:
– mejo območja po parcelnih mejah,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradi-

tve ali drugih posegov v prostor,

– pogoje za urbanistično oblikovanje območja ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma dru-
gih posegov v prostor s tolerancami pri gabaritih in namem-
bnosti,

– velikost gradbenih parcel in javnih površin,
– pogoje glede komunalnega urejanja območja,
– merila in pogoje za prometno urejanje,
– urejanje zelenih površin,
– etape izvajanja,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne

zazidajo v prvi etapi, s pogoji za posege v prostor na teh
zemljiščih ter opredelitvijo začasnih objektov ali naprav,

– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ure-
ditvenega načrta.

II. MEJA OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH

4. člen
Območje športnega parka se nahaja severovzhodno

od vasi Kranjska Gora.
Obsega južni del območja naselja Čičare. Na severni

strani ga ločuje dovozna cesta, ki napaja večstanovanjske in
gostinske objekte, na južni strani ga ločuje struga reke Veli-
ka Pišnica, na vzhodni strani območje kmetijskh zemljišč –
travniki, na zahodni strani pa državna cesta Jesenice–Rate-
če in manjša gruča individualnih stanovanjskih objektov,
pred katero se nahaja nepozidano stavbno zemljišče, ki
trenutno v naravi predstavlja travnik.

UN ŠPC Bezje zajema zemljišča z naslednjimi parc. št.:
407/1, 860/1, 401/1, 401/7, 400, 387/1, 397/2,
401/10, 399, 398, 387/3, 397/8, 912, vse k.o. Kranjska
Gora, in zajema območje v velikosti 55.853 m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV

V PROSTOR

5. člen
Območje UN ŠPC Bezje je namenjeno športnim in

rekreacijskim ter kulturnim in prireditvenim dejavnostim v
vseh letnih časih, kar pomeni izvajanje aktivnosti v objektih
in zunaj njih. Ob tem dopušča izvajanje storitvenih dejavno-
sti, ki se navezujejo na šport in rekreacijo (fitness, gostinski
lokali, drogerija, kozmetični salon, solarij, savna, servisi špor-
tne opreme, športna društva in dejavnosti izobraževanja na
področju športa in rekreacije, turistične dejavnosti in priredi-
tve, kulturne prireditve in podobno).

Zasnova omogoča večstopenjsko realizacijo ter grad-
njo posameznih objektov v sklopih ali samostojno.

V območju UN ŠPC Bezje je predviden naslednji pro-
gram:

1. gradnja gostinsko-stanovanjsko-gospodarskega ob-
jekta

Gostinski del bo slaščičarna z možnostjo širitve v go-
stilno, stanovanjski del bo stanovanje za lastnika objekta in
njegovo družino, gospodarski del pa predstavlja možnost
združitve omenjene namembnosti z gospodarjem športnega
parka saj je objekt lociran na vhodu le-tega.

2. gradnja večnamenskega igrišča
Objekt je zunanja betonska površina, namenjena za

različne športne panoge, in sicer: inline (poletni hockey),
košarka (2 x prečno), rokomet, mali nogomet (na betonski
podlagi).

V zimskem času je predvidena zaledenitev z naravnim
ledom za rekreacijsko drsanje.
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Možna je tudi izvedba prekritja celotne ali dela površine
s pomično streho.

3. gradnja igrišča za odbojko na mivki
4. gradnja igrišča za mali nogomet z možnostjo dodat-

ne dejavnosti in sicer tenis (2 x prečno ali 1 x vzdolžno).
5. gradnja skupnega energetskega prostora locirane-

ga v športno prireditveni dvorani namenjenega napajanju
vseh predvidenih objektov v območju športnega parka z
električno energijo (TP in naprava za zasilno razsvetljavo).

6. gradnja večnamenske športno prireditvene dvorane
s spremljajočimi prostori namenjene različnim dvoranskim
športnim panogam, kulturnim, zabavnim in izobraževalnim,
prireditvenim ter rekreacijsko – zdravstvenim dejavnostim.

7. gradnja gospodarsko – klubskega objekta športne-
ga društva Kranjska Gora, ki bo namenjen shrambi orodja in
naprav za vzdrževanje vseh zunanjih površin in objektov z
izjemo vadbišča golfa, v njem bo tudi okrepčevalnica, gar-
derobe in ostali klubski prostori.

8. gradnja otroškega igrišča namenjena za postavitev
in izvedbo otroških igral z različno tematiko in zahtevnostno
stopnjo tako iz vidika fizičnih kot tudi psihičnih spretnosti, ob
tem mora biti (ostati) min. 50% površin ozelenjenih v niveleti
obstoječega terena na tem mestu (ohranjanje travnika).

9. ureditev in izravnava proste travne površine oziroma
zelenice, ki je lahko namenjena kot pomožna parkirna povr-
šina le v času prireditev z ekstremnim obiskom z motornimi
vozili, sicer pa se lahko uporabi tudi za igro na travi.

10. izvedba okrasnega bajerja, ki se v zimskem času
lahko nameni za rekreacijsko drsanje in predstavlja tudi
bazen za zagotovitev dela protipožarne vode.

Možna je tudi ureditev fontane.
11. gradnja balinišča
12. Prizidava in adaptacija penziona Porentov dom z

dodatnimi istonamenskim površinami, ki se izvedejo v smi-
slu višanja kvalitete obstoječe ponudbe, dodatno pa se pred-
vidi prodajalna športne opreme in garderobe za uporabnike
športnega parka.

Možna je tudi sprememba namembnosti v hotel. Ob-
jekt mora izpolnjevati pogoje za doseganje kategorije z (vsaj)
3 zvezdicami.

13. gradnja klubskega objekta golfa s klubskimi pro-
stori, garderobami, recepcijo in prodajalno športne opreme
oziroma blaga, ki sodi v tovrstno okolje (tekstil, bižuterija,
spominki…)

14. gradnja vadbišča za golf z ureditvijo namenska
površina za vadbo udarcev golfa, in sicer vadba dolgih in
kratkih udarcev, patanja ter udarcev iz peščenih ovir.

15. gradnja vadohrana namenjenega zbiranju meteor-
ne vode iz objektov v sklopu ŠPC, ki imajo urejen odvod
meteorne vode in služi za namakanje zelenih površin v obrav-
navanem območju in za zagotavljanje dela protipožarne vode.

Objekt se lahko izvaja na različnih prostih mikrolokaci-
jah znotraj obravnavanega območja, možno je tudi izvesti
večje število tovrstnih objektov, in sicer v skladu s požarno-
varnostnimi analizami, ki se izvedejo pred pričetkom projek-
tiranja za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznih ali
sklopa objektov.

Zgradijo in preuredijo se tudi poti, ceste, parkirišča ter
uredijo dostopi za vzdrževanje do posameznih obstoječih in
predvidenih objektov ter med njimi.

Uredi se tudi zelenica z upoštevanjem in max. možnim
ohranjanjem obstoječe vegetacije. Izvede se varnostno ogra-
jevanje posameznih ali sklopa objektov, možno pa je tudi
okrasno ali usmeritveno ograjevanje gradbenih parcel ali
delov objektov ter postavitev ulične opreme.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV ALI

NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
S TOLERANCAMI PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI

6. člen
Urbanistično oblikovanje zajema določanje:
– regulacijskih elementov,
– lege in velikosti parcel.

7. člen
Regulacijske elemente v UN ŠPC Bezje predstavlja

regulacijska linija (RL), ki določa pri mikrolociranju oziroma
postavljanju objektov in drugih ureditev. Prikazana je v gra-
fičnem delu ureditvenega načrta.

Te elemente pa predstavljajo tudi zakoličbeni podatki,
ki so naslednji:

– Gostinsko – stanovanjsko – gospodarski objekt
Izhodiščna točka je »x«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-

videnega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

zahodu je 72 m, v smeri proti jugu pa 22,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota pritličja je 794.5 (± 0,50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 12 m (± 10%).
– Večnamensko igrišče
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-

videnega igrišča.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

vzhodu je 48,50 m, v smeri proti jugu pa 55,50 m.
Vzhodna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

linijo obstoječega drevoreda neposredno na vzhodni strani.
Kota pritličja je 791.5 (± 0,50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 13 m (± 10%).
– Igrišče za odbojko na mivki
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-

videnega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

zahodu je 20 m, v smeri proti jugu pa 20,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota pritličja je 792.0 (± 0,50 m).
– Igrišče za mali nogomet
Izhodiščna točka je »X1«.
To je jugovzhodni vogal predvidenega igrišča za odboj-

ko na mivki.
Fiksna točka je »a«, to pa je skrajni severni vogal pred-

videnega igrišča.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

jugovzhodu je 13 m, v smeri proti jugozahodu pa 6,50 m.
Severozahodna stranica predvidenega objekta je vzpo-

redna z linijo obstoječega drevoreda neposredno na severni
strani.

Kota pritličja je 793.0 (± 0,30 m).
– Športno prireditvena dvorana
Izhodiščna točka je »X«.



Stran 1298 / Št. 17 / 26. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare
št. 7 (parc. št. 397/4).

Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-
videnega objekta in sicer nevkopanega dela – pritlična eta-
ža.

Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti
zahodu je 121,50 m, v smeri proti jugu pa 24 m.

Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna s
severno mejo parcele št. 407/1 neposredno nad dvorano.

Kota pritličja je 794.5 (± 0,50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 13 m (± 10%).
– Gospodarsko-klubski objekt športnega društva
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-

videnega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

vzhodu je 12 m, v smeri proti jugu pa 22,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota pritličja je 791.5 (± 0,50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 10 m (± 10%).
– Otroško igrišče (igralna površina)
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severovzhodni vogal pred-

videnega objekta oziroma površine.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

vzhodu je 135 m, v smeri proti jugu pa 20,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota pritličja je 791.5 (± 1 m).
– Travna površina
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je jugovzhodni vogal predvi-

denega objekta oziroma površine.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

vzhodu je 199 m, v smeri proti jugu pa 89,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota gotovega terena je 791.8 (± 0,50 m) – obstoje-

če.
– Balinišče
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare

št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severozahodni vogal pred-

videnega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

vzhodu je 21,50 m, v smeri proti jugu pa 37,50 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z

južno stranico stanovanjskega objekta Čičare št. 7.
Kota pritličja je 791.5 (± 0,50 m).
– Klubski objekt golf
Izhodiščna točka je »X2«.
To je severozahodni vogal penziona – Porentov dom

(parc. št. 401/7).
Fiksna točka je »a«, to pa je skrajni severni vogal pred-

videnega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti

jugozahodu je 5 m, v smeri proti jugovzhodu pa 10,50 m.
Objekt je v koordinacijskem sistemu enako orientiran

kot penzion Porentov dom.

Kota pritličja je 797.5 (± 0,50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 9,50 m (± 10%).

8. člen
Dejavnosti navedene v prvem odstavku 5. člena se

lahko izvajajo v vseh predvidenih objektih.

9. člen
Arhitektonsko oblikovanje zajema določanje:
– stavbne mase, tlorisno velikost in način izvedbe ob-

jektov,
– gradbenih materialov,
– drugih posegov.

10. člen
Stavbna masa je določena za vsak posamezen objekt

samostojno, in sicer:
1. Gostinsko – stanovanjsko – gospodarski objekt
Tlorisna velikost: 12 x 29 m + 2 x 9 m (± 5%)
Etažnost: klet (vkopana), pritličje, nadstropje, izrablje-

no podstrešje
Izvedba: masivna (lahko skeletna), z možnostjo mon-

tažne kombinacije
Streha: dvokapnica v naklonu 38–45°, smeri slemena

S – J, nad členjenim delom tlorisa izvedena pravokotno na
osnovno v enakem naklonu. Za osvetlitev podstrešja se
lahko izvajajo frčade. Kritina bo enotna, in sicer sive barve z
videzom drobne strukture.

2. Večnamensko igrišče
Tlorisna velikost: 27 x 45 m (± 5%)
Etažnost: na nivoju terena
Izvedba: masivna betonska plošča, kot športna površi-

na, masivni ali montažni pa so tudi nosilni stebri in nosilci kot
držala pomične strehe

Streha: eno ali dvokapnica v naklonu 35–45° ali 20–
25°, smeri slemena SV – JZ (vzporedno z daljšo stranico
objekta), kritina sive barve, ki ne sme povzročati svetlobne-
ga refleksa

Površino je možno ograditi z montažno ogrado do viši-
ne 1,20 m.

3. Igrišče za odbojko na mivki
Tlorisna velikost: 13 x 24 m (± 10%)
Etažnost: na nivoju terena
Izvedba: površina je mivka, ograja je kovinska na be-

tonskih temeljih
Površina se ogradi z žično zaščitno ograjo višine do

5 m.
4. Igrišče za mali nogomet
Tlorisna velikost: 30 x 60 m (± 5%)
Etažnost: v nivoju terena
Izvedba: umetna trava na elastični podlagi
5. Energetski objekt
Velikost: 100 m2 (± 30%)
Etažnost: v pritličju dvorane
Izvedba: masivna v sklopu dvorane
6. Športno prireditvena dvorana
Tlorisna velikost: – klet (vkopana): 43 x 62 m (± 5%)
– na terenu: 31 x 47 + 15 – 5 x 5 + 12 x 20 m
Etažnost: klet (vkopana), pritličje, nadstropje, mansar-

da
Izvedba: masivna
Streha: simetrična dvokapnica v naklonu 20–25° sme-

ri slemena V – Z. nad členjenim delom tlorisa na zahodni
strani z nižjim slemenom, ki je v osi členitve. Možne so tudi
členitve strehe s frčadami v enakem naklonu kot osnovna
streha. Kritina nad objektom je enotna, in sicer sive barve, ki
ne sme povzročati svetlobnega refleksa.
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7. Gospodarsko – klubski objekt ŠD
Tlorisna velikost: 10 x 15 + 4 x 6 m (+ 10% – 20)
Etažnost: klet (vkopana), pritličje, izrabljeno podstrešje
Izvedba. Masivna ali lesena
Streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38–45°, sme-

ri slemena S – J, nad členjenim delom podaljšana v enakem
naklonu kot osnovna strešina, s katero sovpada. Nad tem
delom je možna tudi izvedba pravokotno na osnovno streši-
no v enakem naklonu. Za osvetlitev podstrešja je možna
izvedba frčad. Kritina je enotna, in sicer sive barve z vide-
zom drobne teksture.

8. Otroško igrišče:
Tlorisna velikost: 76 x 84,50 m (± 10%)
Etažnost: v nivoju terena, ki lahko valovi v skladu s

funkcijo (glede na vrsto igre)
Izvedba: zatravljena površina urejena s peščenimi ali

tlakovanimi potmi, na poljubnih lokacijah pa so izvedeni
temelji ali utrjen teren za montažo različnih vrst igral (kovin-
ska, lesena, masivna…) in stebri, nadstreški ipd. ob ali na
funkcionalnih površinah posameznih igral.

9. Travna površina
Tlorisna velikost: 64 x 27 m + 57 – 40,50 x 21 m (±

20%)
Etažnost: v nivoju terena
Izvedba: zatravljena površina z naravno avtohtono travo

z možnostjo posamičnih grmovnic
10. Okrasni vodni motiv – bajer
Tlorisna velikost: 10 – 20 x 10 – 20 m (± 30%)
Globina: maks. 1,50 m
Izvedba: nepropustno dno z urejeno kamnito ali leseno

brežino
11. Balinišče
Tlorisna velikost: 5 x 25 m (± 10%)
Etažnost: v nivoju terena
Izvedba: ograjena peščena podlaga z žično ograjo do

višine 1,50 m
12. Porentov dom
Tlorisna velikost: obstoječa: 21 x 16 m + terasa na J

strani 3 x 21 m (± 10%)
prizidava: 8 x 22 m + 4 x 14 m (± 10%)
Etažnost: klet (delno vkopana), pritličje, izrabljeno pod-

strešje (v nivoju obstoječega nadstropja)
Izvedba: masivna
Streha: delno ravna, kot gostinska terasa, ostalo pa

dvokapnica ali podaljšana enokapnica iz obstoječe strehe z
enakim naklonom (38–45°) in smeri slemena. Osvetlitev
podstrešja je možna s frčadami. Kritina nad celotnim objek-
tom naj bo enotna, in sicer sive barve z videzom drobne
strukture.

13. Klubski objekt golf
Tlorisna velikost: 10 x 23 m + 1/2 12 m + 3 x 5 m

(± 10%)
Etažnost: klet (delno vkopana), pritličje, izrabljeno pod-

strešje
Izvedba: masivna z možno montažno kombinacijo
Streha: simetrična dvokapnica v naklonu 38–45°, sme-

ri slemena SV – JZ (vzporedno z daljšo stranico) nad členje-
nimi deli lahko večkapnica v enakem naklonu kot osnovna
strešina ali ravna terasa. Kritina bo enotna, in sicer sive
barve z videzom drobne strukture.

14. Vadbišče za golf
Tlorisna velikost: 20 – 120 x 130 – 210 m (± 5%)
Etažnost: na nivoju terena
Izvedba: zatravljena površina s peščenimi otoki
15. Vodohran
Velikost: 300 m3

Etažnost: vkopan
Izvedba: masivna, lahko tudi tipska posoda.

11. člen
Gradbeni materiali se določajo za finalno obdelavo ob-

jektov. Osnovni izbor naj se zgleduje po krajevno značilnih
arhitekturno kvalitetnih objektih.

Zidane stene naj bodo ometane ali obložene z lesom;
dopusten je tudi viden kamnit zid. Barve ometa naj bodo
izbrane med tistimi, ki so tradicionalno uporabljene, to so
bela in toni zemeljskih barv, in sicer v rumenih, oker do
svetlejših rjavih in sivih odtenkih (ipd.)

Les v preteklosti ni bil zaščiten, zato je s starostjo dobil
značilno sivo do srebrno barvo. Priporočamo uporabo tak-
šnih zaščitnih sredstev, ki dopuščajo naravno spremembo
(staranje) barve lesa.

Priporočljiva je tudi finalna obloga fasadnega podstav-
ka (cokla) z avtohtonim kamnom.

Beton je lahko viden le na poudarjeni nosilni konstruk-
ciji objektov, in sicer na stebrih in horizontalnih vezeh, ki
segajo iz osnovne stavbne mase vendar mora biti fino zagla-
jen.

Ograje balkonov je priporočljivo izvesti v lesenem opa-
žu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami naj ne bi
bil večji od 2 cm.

Pri oblikovanju eventuelnih balkonov oziroma gankov je
priporočljiva izvedba stebrov med ograjo balkona in streho.

Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih plo-
ščic, fasadne opeke in iz umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.

Pri členjenih delih tlorisa športno prireditvene dvorane,
klubskih objektov in prekritju večnamenskega igrišča se lah-
ko uporabijo materiali, ki se razlikujejo od osnovnih, in sicer
kovinski skelet s polnili ali brez.

12. člen
Drugi posegi v območju športno prireditvenega centra

so:
– ograjevanje gradbenih parcel oziroma objektov,
– ulična oprema (oznake, table, klopi, zunanja javna

razsvetljava…).

13. člen
Objekti se lahko ograjujejo znotraj funkcionalnega zem-

ljišč le z varnostnimi ograjami v smislu zašite pred vplivi na
ožjo okolico glede na dejavnost.

Dovoljeno je tudi ograjevanje gradbenih parcel po obo-
du, in sicer v celoti ali skladno z etapnostjo izvedbe, vendar
je po vsaki kasnejši izvedeni etapi potrebno ograje prilagodi-
ti izvedeni celoti.

Ob tem je potrebno upoštevati tudi pogoje in rešitve v
zvezi z intervencijskimi površinami in njihovo dostopnostjo.

Ograjevanje objektov oziroma gradbenih parcel je mož-
no z leseno tradicionalno ograjo z vertikalnimi, horizontalni-
mi in diagonalnimi elementi. Višina ograje ne sme presegati
1,20 m.

Varovalne ograje so lahko žične ali lesene, višina je
prilagojena funkciji.

Varovalna ograja med površinami golfa (vadbo) in osta-
lim delom ŠPC mora biti obvezno izvedena med gosto zasa-
jenim visokoraslim zimzelenim avtohtonim drevjem, in sicer
na strani proti površinam golfa.

Izvedba mora upoštevati navodila iz strokovne ocene
obremenitve okolja in varnostnih elaboratov, ki se izdelajo v
kasnejših fazah projektiranja.

14. člen
Ulična oprema mora biti enotna v celotnem območju

ŠPC. Določi se na podlagi samostojnega postopka, ki ga
pripravi in vodi okoljska služba Občine Kranjska Gora, v
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soglasju z lastniki zemljišč oziroma objektov in izdelovalcem
UN.

Locirana mora biti tako, da ne ovira funkcionalno ovira-
nih ljudi, da ne zastira značilnih pogledov ter da ne ovira
prometa intervencijskih vozil in vzdrževanja infrastrukturne-
ga omrežja.

Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad sleme-
nom objektov.

Utripajoče svetlobne reklame so dopustne pod višino
kapu v velikosti do površine 1 m2.

Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izlo-
žbami morajo biti najmanj 2,20 m nad pločnikom.

Trajno postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni do-
pustno.

V. GRADBENE PARCELE IN JAVNE POVRŠINE

15. člen
Posameznim objektom oziroma sklopu objektov se do-

ločijo gradbene parcele, ki predstavljajo stavbišče ter fun-
kcionalno zemljišče le-tem in pomenijo novo lego in velikost
parcel v območju ureditvenega načrta.

Med njimi oziroma ob njih pa so predvidene javne
prometne ali ozelenjene površine.

Funkcionalno zemljišče je določeno ob objektih ali sklo-
pu le-teh z izjemo Porentovega doma, kjer je del tega dolo-
čen na severni strani dovozne ceste, katera ga ločuje z
objektom.

Velikost gradbene parcele k posameznim oziroma sklo-
pu objektov so naslednji:

– gostinsko-stanovanjsko-gospodarski
objekt 855 m2

– klubski objekt golf 830 m2

– Porentov dom 819 + 180 = 999 m2

– vadbišče za golf 14.893 m2

– športno prireditvena dvorana
z energetskim prostorom 4.087 m2

– sklop objektov športnega društva 17.111 m2

(večnamensko igrišče, igrišče za odbojko na mivki, igrišče
za mali nogomet z možnostjo dodatnih dejavnosti, gospo-
darsko – klubski objekt ŠD, otroško igrišče, travna povšri-
na, okrasni vodni motiv – bajer, balinišče, vodohran).

Gradbene parcele so prikazane tudi v grafičnem delu
ureditvenega načrta.

VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
OBMOČJA

16. člen
Elektrika:
Vsi objekti bodo opremljeni z električno energijo iz

javnega omrežja preko skupne energetske postaje (TP), ki
je predvidena v športno prireditveni dvorani.

V transformatorski postaji bo nameščena naslednja
oprema:

– SN srednjenapetostni stikalni blok,
– NN nizkonapetostni stikalni blok,
– Kompenzacija jalove energije,
– Diesel generator z dnevnim rezervoarjem.
Vodovod:
Objekti se bodo napajali z vodo iz javnega omrežja

preko skupnega odjemnega mesta, opremljeni pa bodo s
samostojnimi merilnimi napravami.

Iz javnega omrežja se napaja tudi hidrantna mreža, ki je
možna tudi iz bajerja in vodohrana, ki sta predvidena v ŠPC.

Kanalizacija:
Fekalna in odpadne vode se vodi v javno kanalizacijsko

omrežje po pogojih upravljalca.
Meteorna voda se ponika oziroma vodi v naravni odvo-

dnik. Možno je tudi zbiranje v bazenu za požarno vodo ali
vodohranu. Enako se odvaja tudi voda s parkirišč, le da
preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj.

Ogrevanje:
Ogrevanje objektov bo centralno preko samostojnih

kurišč, vir pa bo UNP ali lahko kurilno olje.
Rezervoarji bodo locirani v objektih ali vkopani ob njih.
Telefon:
Vsi predmetni objekti bodo opremljeni s telefonskim

omrežjem in samostojnimi hišnimi centralami.
Odpadki:
Nevarni odpadki se bodo na izvoru zbirali ločeno, od-

važal pa jih bo pooblaščeni zbiralec oziroma odstranjevalec.
Odvoz komunalnih odpadkov je na območju organiziran in
se bo vršil z odvozom javne komunalne službe preko ustrez-
nih zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov, ki bodo
locirani ob posameznih objektih oziroma sklopih objektov.

Namakanje zelenih površin:
Namakanje zelenih površin, in sicer tako športnih ob-

jektov, kot zatravljene oziroma hortikulturno urejene površi-
ne znotranj obravnavanega območja, se vrši delno iz javne-
ga vodovodnega omrežja, delno iz vodohrana, ki je predvi-
den v ŠPC, delno pa iz obstoječega vodnega zajetja na JZ
strani območja od koder se namaka vadbišče za golf.

Komunalna ureditev je obdelana tudi v idejnih rešitvah
zgoraj navedenih komunalnih naprav, ki so sestavni del UN.

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

17. člen
Športni park bo dostopen z obstoječe glavne dovozne

ceste v Bezje s parc. št. 912, 397/8 in 387/3, ki poteka ob
njem neposredno na severni strani.

Uvozov na območje parka bo več in sledijo predvideni
razporeditvi posameznih objektov. Enako velja tudi za par-
kirne površine, ki so najobsežnejše na zahodni strani, saj se
na tem mestu pričakuje, ob vsakodnevni uporabi športnih
objektov, največ obiskovalcev (Porentov dom, golf, športno
prireditvena dvorana) in upošteva tudi potrebe po parkirnih
površinah funkcionalno oviranih oseb.

Skupno je v športno prireditvenem centru predvideno
161 parkirnih mest na urejenih tonamenskih površinah ter
110 začasnih parkirnih mest v času večjih prireditev.

Velikost parkirnih površin je ustrezna za čas vsako-
dnevne hkratne uporabe športnih objektov in tudi v času
večje prireditve v športno prireditveni dvorani.

Glede na to, da je obstoječa glavna dovozna cesta
»slepa«, se na njenem zaključku (jugovzhodnem delu) izve-
de obračališče, ki bo omogočal ustrezno obračanje prome-
ta in izvoz iz območja športnega parka.

Znotraj območja UN so predvidene povezovalne poti
med posameznimi objekti, ki služijo primarno kot hojnice,
možna pa je tudi uporaba za dostop z vozili oziroma naprava-
mi za vzdrževanje, dostavo ali intervencijo.

Z izvedbo športno prireditvenega centra se pričakuje
povečana frekvenca obiska v Bezje, tudi pešcev s Kranjske
Gore. Ob tem opozarjamo na nujnost ureditve ustreznejše-
ga tovrstnega prehoda preko državne ceste Jesenice –
Rateče.
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Predlagamo izvedbo podhoda na severni strani obsto-
ječega križišča za uvoz v Bezje, ki bo omogočal dostop
pešcem in kolesarjem. Glede na to, da se ta lokacija nahaja
izven območja, ki ga ureja predmetni UN, naj se pridobi
gradbeno dovoljenje v ločenem (samostojnem) postopku
vzporedno z izvedbo programa, zajetega v UN.

Na jugozahodni strani ob nasipu opuščene železnice
Jesenice–Rateče, je na nivoju površine, predvidene za vad-
bo golfa, planirana tudi pot do vodotoka (Velika Pišnica) in
sicer za njegovo vzdrževanje in vzdrževanje obstoječih ob-
jektov ter površin ob njem.

Pot se priključuje na obstoječo cesto, ki vodi mimo
Porentovega doma.

Stara dovozna cesta, ki se priključuje na državno cesto
Jesenice–Rateče in vodi neposredno mimo Porentovega
doma, se na omenjenem priključku zapre oziroma se priklju-
čevanje onemogoči. Priključuje se le na glavno dovozno
cesto v Čičare (parc. št. 912) in je namenjena za dostop do
objektov, ki so predmet ureditvenega načrta, hkrati pa tudi
za dostop do stanovanjskega objekta Čičare št. 1 oziroma
zemljišča s parc. št. 404/2 in do poti namenjene za dostop
do vodnih površin oziroma vodotoka Velika Pišnica.

VIII. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

18. člen
Ozelenitev v območju ŠPC Bezje se izvede na vseh

površinah, ki niso programsko namenjene predvideni dejav-
nosti.

Intenzivnejša vegetacija (visokoraslo drevje in grmovni-
ce) je predvidena ob glavni dovozni cesti v Čičare na južni
strani, ter na robu terase, ki ločuje vadbišče golfa od ostalih
površin ŠPC.

V celoti se ohranja obstoječ smrekov drevored, ki preč-
ka zgornjo teraso, drevje se odstrani le na mestih, kjer so
neposredno predvideni objekti ali na poteh med posamezni-
mi objekti. Ozelenitev saj se izvaja z avtohtono vegetacijo.

Območje, kjer je predvidena površina za otroško igri-
šče bo (ostaja) ozelenjen v min. 50% obsegu in sicer v
niveleti obstoječega terena na tem mestu (ohranjanje travni-
ka).

IX. ETAPE IZVAJANJA

19. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja v posameznih etapah –

fazah, in sicer:
1. etapa: komunalna oprema območja, ki se lahko

izvaja za posamezne objekte oziroma sklope objektov pose-
bej, vendar dimenzioniranje mora upoštevati predviden pro-
gram športno prireditvenega centra v celoti,

2. etapa: gradnja posameznih objektov ali sklopov ob-
jektov sorodnih panog, ki se lahko izvajajo posamično v
samostojnih podetapah.

Vzporedno z izvedbo 2. etape je potrebno urediti us-
treznejši prehod preko državne ceste Jesenice – Rateče v
samostojnem postopku in mora biti zgrajen vsaj istočasno s
prvozgrajenim objektom v območju ŠPC.

1. in 2. etapa se lahko izvajata vzporedno oziroma
istočasno (tudi v celoti).

Ob posamezni etapi je potrebno urediti tudi spremljajo-
če ustrezne parkirne površine, ki se določijo v projektu
zunanje ureditve na podlagi predhodnega mnenja, ki jih
preveri občinske službe za urejanje prostora skladno z mne-
njem izdelovalca UN.

X. REŽIM UPORABE IN ZAČASNA NAMEMBNOST
ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO V PRVI ETAPI

20. člen
Zemljišča, ki se ne zazidajo oziroma uredijo v prvi etapi

(oziroma vsaki naslednji) se ohranjajo v obstoječem stanju
(travnik). V minimalnem obsegu se lahko začasno uporabijo
za deponijo plodne zemlje, ki se odstrani ob izkopu grajene-
ga objekta, ki pa ne sme trajati dlje, kot gradnja predmetne-
ga objekta.

Ostali izkopni material je potrebno odstraniti na tona-
mensko deponijo skladno s pogoji upravljalca.

Na teh površinah je možna tudi postavitev začasnih
objektov ali naprav za potrebe eventuelnih športnih ali dru-
gih prireditev, ki pa se morajo odstraniti neposredno po
prireditvi, stanje zemljišča pa se mora vrniti v predhodno
stanje.

Dovoljena je tudi ureditev komunalnih infrastrukturnih
objektov, vendar le po enaki trasi, kot so predvidene komu-
nalne naprave za potrebe ŠPC.

Drugi posegi niso dopustni.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
UREDITVENEGA NAČRTA

21. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne ter komunalne in ener-

getske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskrbo,
– zagotoviti sočasno in usklajeno izvajanje komunalne

in energetske infrastrukture,
– izvajanje ureditvenega načrta ne sme škodljivo vpliva-

ti na sosednja zemljišča ter na bistveno poslabšanje bivalnih
in delovnih razmer v območju ureditvenega načrta in v okolici,

– zagotoviti, da se v času prireditev v ta namen uporab-
ljajo le objekti in funkcionalne površine v območju ŠPC,
razen, če je pridobil drugačno dovoljenje.

XII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

organu za urejanje prostora Občine Kranjska Gora, pri Kra-
jevni skupnosti Rateče in Krajevni skupnosti Dovje – Moj-
strana.

23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 350/2-80/00
Kranjska Gora, dne 4. februarja 2002.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jože Kotnik l. r.



Stran 1302 / Št. 17 / 26. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

MEŽICA

705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Mežica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list
RS, št. 16/99 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
29. seji dne 6. 2. 2002 sprejel

O D LO K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o gospodarskih javnih službah
v Občini Mežica

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Meži-

ca (Uradni list RS, št. 39/97 in 25/01) se 14. člen spreme-
ni, tako da se glasi:

»14. člen
V javnem komunalnem podjetju »LOG«, d.o.o. Ravne

na Koroškem, Dobja vas 187; Ravne na Koroškem se izva-
jajo naslednje javne službe:

– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij z zemeljskim plinom iz plinovodnega

omrežja.«

2. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:

»15. člen
V Komunali Mežica, javnem komunalnem podjetju

d.o.o. Mežica, Trg svobode 1, Mežica se izvajajo naslednje
javne službe:

– oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov,
– oskrba naselij s požarno vodo iz javnih vodovodov,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in

odvajanje padavinskih voda,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje trgov, ulic in cest v naselju,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest,
– urejanje in vzdrževanje tržnih prostorov in javnih par-

kirišč,
– urejanje pokopališč in pokopališka ter pogrebna de-

javnost,
– proizvodnja električne energije.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 352-4/97-3/02
Mežica, dne 6. februarja 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

706. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Mežica

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87) 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica
na 29. seji dne 6. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in osnovni ceni stavbnega zemljišča

v Občini Mežica

1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne

stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stro-
ške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno
ceno stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti
stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu
2002.

2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v

družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komu-
nalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
2001 138.000 SIT.

3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo:
– za individualno komunalno rabo 5.800 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 8.800 SIT/m2.

4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene kori-
stne stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega
sklepa:

I. A) območje – Centralni del mesta Mežica 2,0% –
3,0%

I. območje – Ožje območje mesta Mežica razen zem-
ljišč, opredeljenih v I. A) območju 1,5% – 3,0%

II. območje – Širše območje mesta Mežica 1,5% –
2,5%

III. območje – Obrobna naselja naselbinskega jedra
Mežica 1,0% -2,5%

IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena
stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti
določena kot stavbna zemljišča 0,5% – 1,5%

I.O.C. območje – Industrijske in obrtne cone 1,0% –
3,0%.

Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Ob-
močje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”. Meje posameznih
območij so vrisane v PKN -5 in TTN -5.

Kriterij vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v
posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu do-
kumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica”.

5. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunal-

ne opremljenosti se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki
ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije –
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Sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča
se valorizira z indeksom cen ne drobno v Republiki Sloveniji,
ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.

6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep

o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Mežica za leto
2001 (Uradni list RS, št. 16/01).

7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-II.-29/2002
Mežica, dne 6. februarja 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

707. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Na podlagi 9. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica (Uradni list RS, št.
47/98) in 16. člena statuta občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
29. seji 6. 2. 2002 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Mežica za leto 2002 znaša
0,065 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

Št. 032-01-II.-29/2002
Mežica, dne 6. februarja 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

MIRNA PEČ

708. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r.,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00 ter odl. –
US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96 in 12/99), 41. člena zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 42/96) ter
15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.

18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na
25. redni seji dne 29. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Mirna Peč

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavo-

da Osnovna šola Mirna Peč je Občina Mirna Peč, s sede-
žem Trg 8, 8216 Mirna Peč.

Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine
Mirna Peč.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Mirna Peč.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Mirna Peč.
Sedež zavoda je: Trg 8, 8216 Mirna Peč.

III. DEJAVNOST ZAVODA

3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega

izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja: Biška
vas, Čemše, Dolenji Globodol, Dolenji Podboršt, Dolenja
vas pri Mirni Peči, Globočdol, Golobinjek, Gorenji Globo-
dol, Gorenji Podboršt, Goriška vas, Grč vrh, Hmeljčič, Hras-
tje pri Mirni Peči, Jablan, Jelše, Jordankal, Malenska vas,
Mali Kal, Mali Vrh, Mirna Peč, Orkljevec, Poljane pri Mirni
Peči, Selo pri Zagorici, Srednji Globodol, Šentjurij na Do-
lenjskem, Veliki Kal, Vrhovo pri Mirni Peči, Vrhpeč.

Šolski okoliš Osnovne šole Mirna Peč je zarisan v
kartografskih prikazih Registra prostorskih enot, ki ga vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga ustano-
vitvenega akta šole.

V okviru zavoda je organizirana enota vrtca za izvajanje
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.

Ime enote vrtca je: Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec
Cepetavček Mirna Peč, s sedežem: Trg 8, 8216 Mirna Peč.

4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DD/20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in

protja,
– DE/21.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in

kartona,
– H/55.51 Storitve menz,
– H/55.52 Priprava in dostava hrane (catering),
– I/60.22 Storitve taksistov,
– I/60.23 Drug kopenski potniški promet,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– M/80.101 Dejavnost vrtca in predšolska vzgoja,
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.511 Dejavnost knjižnic,
– O/92.61 Obratovanje športnih objektov.
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IV. PEČAT ZAVODA

5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in

pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije, na obodu pa izpisano ime Osnovne šole Mirna
Peč.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi peča-
tov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

V. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– svet staršev,
– ravnatelj šole,
– pomočnik ravnatelja šole,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.

7. člen
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja,

pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki star-
šev. Za predsednika sveta šole člani sveta šole izvolijo ene-
ga izmed članov.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-
ne Mirna Peč.

Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole
izmed sebe. Eden izmed predstavnikov staršev, ki jih voli
svet staršev mora biti predstavnik staršev v enoti vrtca.

Štirje predstavniki delavcev zavoda se izvolijo iz osnov-
ne šole, eden pa iz enote vrtca.Predstavnike delavcev zavo-
da se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci, ki volijo,
imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate
izmed vseh delavcev zavoda predlagajo: učiteljski in vzgoji-
teljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delav-
cev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so
dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata
določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko ko-
misijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v
svet šole in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
šole po njegovem konstituiranju.

Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe,
za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov

ne more več opravljati funkcije člana sveta šole
– je razrešen
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje

pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje.

Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel man-
dat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje
tričlansko komisijo v skladu s petim odstavkom tega člena.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest
mesecev.

8. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še

naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejav-

nosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih

vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delav-

cev v svet šole.

VI. VODJA VRTCA

9. člen
Enoto vrtca vodi vodja vrtca, ki ga imenuje in razrešuje

ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje
pristojnosti:

– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti

ravnatelj šole.

VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE

10. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremič-

nine in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola Mirna Peč, p.o.,
uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka
in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.

Premoženje s katerim upravlja zavod, je last ustanovite-
lja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju
ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne
potrebuje, odda v najem.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstav-
ka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz

državnega proračuna in iz proračuna Občine Mirna Peč v
skladu z zakoni in statutom Občine Mirna Peč, iz prispevkov
staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz
drugih virov v skladu z zakonom.

Z odlokom o proračunu Občine Mirna Peč se določi
letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na
podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz let-
nega delovnega načrta zavoda.

12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z
80. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sred-

stev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine

sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 11. členom tega odloka.
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Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslo-
vanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki
so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

IX. JAVNOST DELA

14. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem,

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda
ter vzgojno-izobraževalnem delu zavoda, razen v primerih,
ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih
ravnatelj šole izrecno povabi.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj šole ali oseba,
ki jo pooblasti.

X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

15. člen
Ravnatelj šole in drugi delavci zavoda morajo varovati

listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi
seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in
so določeni za poslovno skrivnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
skrivnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi

predpisi določeni za tajne;
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za po-

slovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno skrivnost;
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči

pristojni organ ali druga organizacija.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja nove-

ga sveta šole v skladu s tem odlokom.

17. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja šole do izte-

ka sedaj veljavnega mandata.
Delavec, ki je do uveljavitve tega odloka opravljal fun-

kcijo vodje enote vrtca, opravlja to funkcijo do imenovanja
vodje enote vrtca, kot to določata zakon in ta odlok.

18. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Mirna

Peč, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču
Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod št. reg. vl.
1/0055/00, in prevzame vse pravice in obveznosti tega
zavoda.

19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šo-
la Mirna Peč, objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/96,
33/97 in 76/98.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-02/01-01
Mirna Peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

709. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00) in 7. člena pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98 in 102/00) in 15. člena statuta Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet
občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 29. 1. 2002 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

v vrtcu v Občini Mirna Peč

1
Občinski svet občine Mirna Peč je sprejel predlagane

mesečne cene predšolskih programov v vrtcu v Občini Mir-
na Peč od 1. 2. 2002 dalje v naslednji višini:

Programi Cena v SIT

vzgojno-varstvene družine 60.831
I. starostno obdobje (otroci od 1-3 let) 63.027
II. starostno obdobje (otroci od 3-7 let) 52.060
otroci s poseb. pot., integrirani v redne
oddelke 121.440
poldnevni programi (4-6 ur) z malico
in kosilom za otroke od 3-7 let 41.648
poldnevni programi (4-6 ur) brez kosila 35.334
za otroke od 3-7 let
skrajšani program priprave na šolo 75.000
dnevni odbitek za živila 310
dnevni odbitek za živila v DV 385

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 2. 2002 dalje.

Št. 64/02-23
Mirna Peč, dne 31. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

710. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Mirna Peč

Na podlagi šestega odstavka 5. člena uredbe o poslo-
vanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ura-
dni list RS, št. 91/01) in 29. člena statuta Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) je župan Občine
Mirna Peč sprejel
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S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občinske uprave občine Mirna Peč

1. člen
Občinska uprava občine Mirna Peč uradno posluje z

elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obci-
na.mirnapec@siol.net.

Sporočila, prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje in sprejema glavna pisarna občinske uprave.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01503-0011/01
Mirna Peč, dne 28. decembra 2001.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

711. Sklep o ceniku ravnanja z odpadki

Na podlagi 16. člena navodila za oblikovanje cen jav-
nih storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št.
56/01) in 6. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na
25. redni seji dne 29. 1. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Občinski svet občine Mirna Peč potrjuje cenik ravnanja

z odpadki za ostale uporabnike za Občino Mirna Peč, ki ga
je oblikovala Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer:

– osnovna cena storitve rednega odvoza komunalnih
odpadkov za ostale uporabnike znaša 1.934,22 SIT/m3,

– osnovna cena za razdaljo do 30 km storitve izredne-
ga odvoza komunalnih odpadkov po naročilu za ostale upo-
rabnike znaša 1.934,22 SIT/m3,

– cena za razdalje nad 30 km izrednega odvoza komu-
nalnih odpadkov po naročilu za ostale uporabnike znaša
1.934,22 SIT/m3 x F1,

Za razdalje nad 30 km se upošteva faktor F1, ki se
izračuna po formuli:

F1 = 1 + ((3x (razdalja v km – 30)): 100)

2
Cene storitev se uporabljajo od 1. 1. 2002 dalje.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 031-01/02-153
Mirna peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna peč

Zvone Lah l. r.

712. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone
“Postaja“

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86
in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na
25. redni seji dne 29. 1. 2002 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu obrtne cone “Postaja“

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt obrtne cone

“Postaja“.
Predlog zazidalnega načrta obrtne cone “Postaja“ je bil

narejen z upoštevanjem usmeritev sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 37/01).

Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o.
pod št. 81/00-ZN, november 2001. Sestavljata ga tekstualni
del in grafične priloge.

2. člen
Območje obravnave se nahaja severno od vasi Mirna

Peč, neposredno pod železniško postajo in zajema gozdne
površine Ribenškega Boršta, locirano pa je zahodno od načr-
tovanega mirnopeškega priključka na avtocesto Ljubljana-Obre-
žje.

Meja območja poteka po južnem robu parcele št. 2855/1
(pot), prečka parceli št. 492/10 in 2863, teče po severni in
vzhodni meji parcele št. 505/1, nadaljuje pot po vzhodnem
robu parcel št. 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, zavije proti
severu čez parcelo št. 505/14 in teče po severni meji parcel
št. 505/14, 533/24, 533/23, 533/34, 533/21, 533/20,
prečka parceli št. 533/6 in 533/42, poteka po severni meji
parcel št. 533/8 in 533/9, kjer zavije proti jugu in nadaljuje pot
po vzhodni meji te, zadnje parcele. Nato zavije proti vzhodu in
teče po severnem robu parcel št. 533/9 in 533/10, zavije
proti jugu ob vzhodni meji parcele št. 533/10 do parcel št.
533/76 in 533/71, kjer poteka po njunem južnem robu do
parcele št. 533/11, poteka po njenem severnem robu in po
severnem robu parcele št. 533/88, kjer zavije proti jugu in
teče po vzhodni meji parcel št. 533/88, 1014/1, prečka
parcelo 533/25 (pot) in gre naprej proti jugu ob vzhodnem
robu parcele št. 544/2, zavije proti zahodu, prečka paceli št.
544/2 in 544/3 se dotakne vogala parcele št. 536/9, prečka
parcele št. 541, 536/7, 536/6, 536/5, 536/4, 536/3,
536/2, 536/1, 2861 (pot), 518, znova 2861 (pot), 532,
2863 (pot), 492/2, 492/3, 486/2, 489, 469/2 do izhodi-
ščne točke na južnem robu parcele št. 2856/1.

V območje zazidalnega načrta so vključene naslednje
parcele (vse iz k.o. Mirna Peč): 1014/1, 269/2, 2860, 2861,
2863, 486/2, 489, 489, 492/10, 492/2, 492/3, 492/4,
492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 492/9, 505/1, 505/14,
505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 505/7, 505/8,
505/9, 518, 532, 533/1, 533/10, 533/11, 533/15,
533/16, 533/17, 533/18, 533/19, 533/2, 533/20,
533/21, 533/23, 533/24, 533/25, 533/3, 533/34, 533/4,
533/42, 533/5, 533/6, 533/7, 533/8, 533/81, 533/85,
533/88, 533/89, 533/9, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4,
536/5, 536/6, 536/7, 536/8, 536/9, 541, 544/2 in 544/3.

Celotna površina meri 16,97 ha, od tega je za gradnjo
primernih 10,29 ha.

Specifikacija površin:
Ureditvena enota P1 10.783 m2

Ureditvena enota P2 26.433 m2

Ureditvena enota P3 14.289 m2
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Ureditvena enota P4 14.118 m2

Ureditvena enota P5 13.340 m2

Ureditvene enote PC1, PC2 in PC3 10.137 m2

Ureditvena enota Z1 2.104 m2

Ureditvena enota Z2 64.715 m2

Javne cestne površine 13.824 m2

Skupaj 169.743 m2

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen
Območje urejanja je namenjeno poslovnim dejavnostim.

Razdeljeno je na osem ureditvenih enot namenjenih poslovnim
objektom, na dve ureditveni enoti, ki obsegata zelenice in gozd
ter na ureditveno enoto, ki zajema javno cestno omrežje:

– v ureditvenih enotah PC1, PC2 in PC3 se oblikujejo
poslovno-trgovsko-storitveni programi. Primerne tovrstne de-
javnosti so: trgovina na drobno, gostinstvo, biroji in zastopstva
ter storitve združljive s stanovanjskim okoljem (zobozdravnik,
urar, frizer, kozmetični salon, fitnes studio...). Pri storitvenih
dejavnostih so nesprejemljive vse tiste, ki povzročajo hrup ali
druga onesnaženja in ne ustvarjajo kvalitetnega urbaniziranega
ambienta,

– v ureditvenih enotah P1, P2, P3, P4 IN P5 so predvide-
ni servisni in proizvodni progami,

– ureditvena enota Z1 zajema zelenice znotraj kompleksa
obrtne cone, ureditvena enota Z2 pa naravno gozdno zaledje.

4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je po-

trebno izvesti primarno javno infrastrukturo in uravnave terena v
okviru območja urejanja tega zazidalnega načrta.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Koncept izdelave zazidalnega načrta:
Cilj tega zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski doku-

ment, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razme-
ram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksibilne pro-
storske dokumente (da so lahko aktualni daljše časovno obdob-
je in ustrezajo različnim potrebam) hkrati pa zadostiti javnemu
interesu po premišljenih in kontroliranih posegih v prostor.

Zato sta cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata k
javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega načrta, med-
tem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začrtani sa-
mo robni pogoji (saj so investitorji v glavnem še neznani), ki pa
kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično ureditev obravna-
vanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:
· zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in ko-

munalna infrastruktura kakor tudi potrebne uravnave terena za
lažjo izgradnjo bodočih objektov,

· vzpostavi se “parcelacijska mreža”, ki predstavlja osno-
vo za določitev parcel obrtnikov, sekundarnega infrastrukturne-
ga omrežja in prostorsko umestitev objektov,

· vsak posamezen graditelj na stavbnih otokih naj ima
neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priklju-
čitve na javno komunalno infrastrukturo,

· določijo se gradbene linije objektov ter smer orientacije
glavnih fasad,

· stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina
kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki
jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

· določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
· vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele

zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
· določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive za

to območje,
· za lažje oblikovanje bodočih parcel, načrtovanje in raz-

poreditev objektov se h grafičnemu delu zazidalnega načrta

priloži prilagojen izvleček iz idejne zasnove za ta zazidalni načrt
v treh variantah, v katerih je vrisan predlog možne parcelacije,
zasnove in razporeditve objektov za primer povpraševanja tako
po velikih kot po majhnih parcelah.

6. člen
Koncept urejanja obravnavanega območja:
Obravnavano območje leži v gozdu, ki predstavlja jasno

zaokroženo celoto in je zato v vizualnem smislu zelo občutljivo
na goloseke, saj le-ti lahko negativno vplivajo na krajinski videz
Mirnopeške doline. Zato je potrebno ohranjati zaokroženost
obstoječega gozda s pomočjo prepletanja novogradenj s sku-
pinami dreves, s ciljem omiliti vizualne posledice izsekavanj, ki
so potrebna zaradi umestitve načrtovanih objektov. Pogledom
sta izpostavljeni predvsem jugovzhodna in jugozahodna stran
obravnavanega gozda, zato velja posebna skrb obstoječemu
gozdnemu robu (to je še posebej pomembno pri načrtovanju
pozidave jugozahodnega dela obravnavanega območja), kakor
tudi izraziti skupini hrastovih dreves ob jugovzodnem robu ob-
močja obravnave. V neposredni bližini tega dela se nahaja tudi
skrita košenica. Gre za kvalitetne krajinske motive, kar je potre-
bno obravnavati z velikim občutkom za sožitje naravnega z
grajenim.

Talna podlaga je razgibana, kraška, zato so zaradi lažjega
umeščanja načrtovanih objektov in lažje izvedbe infrastrukture
potrebne dokaj obsežne uravnave terena.

Kraški teren je tudi razlog raznoliki geometriji prostora,
vendar sta za samo obrtno cono prevladujoči dve glavni pro-
storski mreži, ki sta postali tudi osnovi za parcelacijo in razme-
ščanje objektov v tem zazidalnem načrtu.

Glede obstoječih stavb na širšem območju obravnave
prevladujejo objekti manjšega merila v z družbah tipičnih za
podeželski prostor, zato bodo proizvodni objekti večjega meri-
la nove obrtne cone pomenili določen tujek v prostoru. S tega
vidika je zelo pomembno ohranjanje večjih drevesnih skupin v
okviru območja, ki ga obravnava ta zazidalni načrt, saj se bo na
ta način omililo vizualno izstopanje novih, velikih objektov.

Obstoječa cestna infrastruktura je zadovoljiva in omogoča
lahko prometno navezavo nove obrtne cone. Po izgradnji avto-
cestnega priključka Mirne Peči na načrtovano avtocesto Ljub-
ljana-Obrežje, pa bo obrtna cona dobila kratko povezavo z
mednarodnimi prometnimi tokovi.

Na zahodu se Ribenški boršt stika s pozidavo Gornje
Mirne Peči. Kot meja med stanovanjsko pozidavo in obrtno
cono je predviden gozdni pas. Na vstopu v obrtno cono iz
smeri Gornje Mirne Peči je bila že v programski zasnovi predvi-
dena cona centralnih komercialnih dejavnosti.

Pogoji za gradnjo in zunanjo ureditev:
Pogoji se nanašajo na ureditvene enote PC1, PC2, PC3,

P1, P2, P3, P4, P5, Z1, Z2 in C, ki so prikazane na grafični
prilogi z naslovom Ureditvene enote in namembnost in vsebin-
sko prikazani na grafični prilogi z naslovom zazidalna situacija.
Ureditvena enota C zajema samo javno primarno cestno omre-
žje, zato so pogoji zanjo podani v poglavju Idejna rešitev pro-
metnega, energetskega, vodovodnega, kanalizacijskega omre-
žja in omrežja zvez.

Ureditvene enote PC1, PC2 in PC3:
· namembnost:
– poslovno-trgovsko-storitveni progami,
– primerne tovrstne dejavnosti so: trgovina na drobno,

gostinstvo, biroji in zastopstva ter storitve združljive s stano-
vanjskim okoljem (zobozdravnik, urar, frizer, kozmetični salon,
fitnes studio...). Pri storitvenih dejavnostih so nesprejemljive
vse tiste, ki povzročajo hrup ali druga onesnaženja in ne ustvar-
jajo kvalitetnega urbaniziranega ambienta,

· gradbeni in oblikovalski pogoji:
– objekti v teh treh ureditvenih enotah morajo biti medse-

bojno oblikovno usklajeni,
– v vsaki od teh ureditvenih enot je primerno zgraditi en

sam večji objekt, v okviru katerega lahko najdejo svoj prostor
različne, v prejšnji točki naštete dejavnosti,

– investitorji v posameznih ureditvenih enotah so za ustrez-
no arhitekturno rešitev objektov in ureditev zunanje okolice
dolžni izvesti natečaj. Rešitve morajo biti potrjene s strani Obči-
ne Mirna Peč. V ureditveni enoti PC1, kjer je predvidena stavba
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večjih dimenzij, je primeren razgiban objekt, ki bi pomenil vezni
člen med obstoječo podeželsko pozidavo drobnega merila in
velikimi objekti obrtne cone,

– pozidanost zemljišča s stavbami:

Ureditvena enota Pozidanost zemljišča
PC1 50%-75%
PC2 35%-60%
PC3 50%-75%

S tem je določena tlorisna površina katere koli etaže
vidnega dela objekta v primerjavi s tlorisno površino ureditvene
enote. Sem niso vštete morebitne parkirne površine pod zem-
ljo, ki lahko zasedejo tudi večji del parcele, vendar morajo biti
od meje ureditvene enote odmaknjene najmanj 5 m. V tlorisno
površino stavb se ne štejejo pomožni objekti,

– novozgrajene stavbe morajo upoštevati predpisano ob-
vezno gradbeno linijo, kar pomeni, da se je mora vsaj 70%
fasade, ki gleda proti glavni cesti (cesta A-A) držati. Dovoljena
gradbena linija pomeni črto, do katere sme objekt najdlje
segati,

– nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji od
javnih cest na katere mejijo,

– višinska kota pritličja:

Ureditvena enota Višinska kota pritličja
ob cesti v ozadju zemljišča

PC1 od +242 do +245 +246,5
PC2 +246 +247
PC3 od +242 do +245 +245

– etažnost: zaradi padca terena je lahko število etaž raz-
lično, vendar samo v spodnjem delu objekta. Najvišje etaže v
ureditvenih enotah PC2 in PC3 morajo biti med seboj poravna-
ne; izjema je objekt v ureditveni enoti PC1, ki zaradi svoje
velikosti dovoljuje različno višinsko zaključevanje stavbe tudi v
zgornjih etažah,

Ureditvena Število etaž
enota najvišji del zemljišča najnižji del zemljišča

največ najmanj največ najmanj

PC1 P+2 ali P s svetlo P+3 ali P s svetlo
10m do višino 3 m 13 m do višino 6 m
vrha strehe do stropa vrha strehe do stropa

PC2 P+1 ali P s svetlo P+2 ali P s svetlo
7m do višino 3 m 10 m do višino 6 m
vrha strehe do stropa vrha strehe do stropa

PC3 P+1 ali P s svetlo P+2 ali P s svetlo
7m do višino 3 m 10 m do višino 6 m
vrha strehe do stropa vrha strehe do stropa

– fasade: vse fasade, ki gledajo proti javnim cestam mo-
rajo biti obdelane kot glavne,

– strehe objektov naj bodo ravne. V primeru stavbe v
ureditveni enoti PC1 je lahko streha višinsko razgibana, toda z
ravnim naklonom,

– odprte površine vzdolž glavnih fasad objektov se uredi-
jo kot reprezentančne površine namenjene pešcem. Parkirne
in ostale servisne zunanje površine se uredijo v notranjosti
ureditvene enote,

– pomožni objekti kot na primer lope in nadstrešnice
morajo biti manjših dimenzij in smiselno vkomponirane v celot-
no stavbno kompozicijo. Tudi za izgradnjo pomožnih objektov
je potrebno pripraviti izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem
se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasno-
va in materiali,

– za začasne objekte, kot so na primer šotori, se ravno
tako pripravi izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natan-
čneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, mate-
riali in časovno obdobje v katerem bo objekt stal,

· prometna ureditev:
– v okviru ureditvenih enot mora biti zagotovljeno zado-

stno število parkirišč za potrebe dejavnosti v objektih. Parkirna
mesta je možno urediti tudi v kletnih prostorih stavb z uvozom z
glavnih cest z minimalnim odmikom od križišč javnih cest 30 m,

– pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upošte-
vati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za
posamezne dejavnosti.

– dostopne poti za motorna vozila k objektom morajo biti
urejene z javne poti in odmaknjene od križišč javnih cest naj-
manj 30 m,

– v ureditveni enoti PC2 se v severnem robu uredi dovoz
do parcel št. 533/71 in 533/76 k.o. Mirna Peč.

Ureditvene enote P1, P2, P3, P4 in P5:
· namembnost:
– servisni in proizvodni progami,
· gradbeni in oblikovalski pogoji (za ureditveno enoto P3

veljajo glede velikosti volumnov in oblikovanja streh drugačni
pogoji – preostala določila so enaka kot pri enotah P1, P2, P4
in P5):

– volumni: objekti morajo biti preprostih, pravokotnih ob-
lik – pravokotni volumni se lahko med seboj tudi stikajo,

– lega objektov na parceli ni pomembna, važno je, da so
stranice objektov vzporedne oziroma pravokotne na linije, ki so
osnova za parcelacijo in odmaknjene od parcelne meje naj-
manj 5 m (ta odmik od parcelne meje ne velja, kolikor so
objekti grajeni kot en objekt v nizu, ki se razteza čez več
parcel),

– pozidanost zemljišča s stavbami je lahko od 30% do
70%. S tem je določena tlorisna površina katere koli etaže
vidnega dela objekta v primerjavi s tlorisno površino ureditvene
enote. Sem niso vštete morebitne parkirne površine pod zem-
ljo, ki lahko zasedejo tudi večji del parcele, vendar morajo biti
od meje ureditvene enote odmaknjene najmanj 5 m. V tlorisno
površino stavb se ne štejejo pomožni objekti,

– nivo terena v ureditvenih enotah ne sme biti nižji od
javnih cest na katere mejijo,

– višinska kota pritličja:
ne sme biti nižja od javnih cest na katere meji zemljišče s

stavbo.

Ureditvena enota Višinska kota pritličja
P1 od +251 do +248,5
P2 od +255 do +248,5
P3 od +254 do +248,5
P4 od +257 do +255
P5 od +257 do +255

– etažnost: višina stavb ne sme presegati 13 m do vrha
strehe. Predpisana najvišja dovoljena višina ne velja za delovne
stroje kot so na primer žerjavi ipd. – ti so lahko tudi višji,

– strehe objektov morajo biti ravne oziroma z nagibom do 8,
– fasade naj bodo enostavne, moderne in obložene z

lahko, nesvetlečo fasadno oblogo, ki je lahko kombinirana z
rdečo fasadno opeko. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni
dovoljeno. Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim
cestam,

– odprte površine se uredijo skladno z delovnim proce-
som posameznega obrata. Pri tem je treba težiti k dobri organi-
zaciji aktivnosti zunaj objektov, saj bo s tem dosežen urejen
videz parcel. Vse kar je možno opraviti znotraj zaprtih prosto-
rov, naj se odvija v njih. Proti javnim cestam naj bodo orientira-
ne bolj javno usmerjene dejavnosti, v notranjosti pa naj bodo
interne,

– pomožni objekti kot na primer lope in nadstrešnice
morajo biti smiselno vkomponirane v celotno stavbno kompozi-
cijo. Tudi za izgradnjo pomožnih objektov je potrebno pripraviti
izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natančneje določi
njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali,

– za začasne objekte, kot so na primer šotori, se ravno
tako pripravi izvleček iz zazidalnega načrta, v katerem se natan-
čneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, mate-
riali in časovno obdobje v katerem bo objekt stal,

· prometna ureditev:
– v okviru ureditvenih enot mora biti zagotovljeno zado-

stno število parkirišč za potrebe dejavnosti v objektih. Parkirna
mesta je možno urediti tudi v podzemnih parkiriščih,

– pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upošte-
vati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za
posamezne dejavnosti.
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– dostopne poti za motorna vozila k objektom morajo biti
urejene z javne poti in odmaknjene od križišč javnih cest naj-
manj 30 m.

· gradbeni in oblikovalski pogoji za P3:
– volumni: objekti morajo biti preprostih, pravokotnih ob-

lik – pravokotni volumni se lahko med seboj tudi stikajo. Ožja
stranica posameznega volumna ne sme biti širša od 15 m,
dolžina enega volumna pa ne sme presegati 30 m,

– etažnost: objekti morajo biti pritlični – svetla višina pritli-
čja ne sme presegati 4,5 m,

– strehe objektov naj imajo naklon 30 in svetlejšo sivo
betonsko kritino. Čopi niso dovoljeni. Sleme strehe mora biti
vedno vzporedno z daljšo stranico objekta ter pravokotno na
krajšo. Kolenčni zid sme biti največ 80 cm s kapno lego vred.
Strešna okna ne smejo biti trikotnih ali trapeznih oblik. Priporo-
čajo se ležeča strešna okna,

– fasade naj bodo ometane in pobarvane z nevsiljivimi
barvami. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno.
Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam,

Ureditvena enota Z1:
· namembnost:
– javna zelenica znotraj obrtne cone,
· pogoji urejanja:
– brežine se ozelenijo s travo ter hrastovim in/ali borovim

drevjem,
– čez te brežine lahko vodijo samo minimalno urejene

pešpoti (tlakovanje s kosi naravnega kamna v redkem vzorcu,
leseno tlakovanje), sicer pa morata njihova osnovna namem-
bnost in ureditev ostati nedotaknjena,

– ni dovoljena gradnja objektov,
Ureditvena enota Z2:
· namembnost:
– naravno gozdno zaledje,
– v območju so možne ureditve za rekreacijo v naravi z

upoštevanjem poudarjene ekološke vloge prostora,
· pogoji urejanja:
– v območju se ohrani naravni gozd z avtohtonimi vrstami

drevja. V delih, kjer bo obstoječi gozd zaradi oblikovanja novih
brežin poškodovan, ga je potrebno nadomestiti z novimi avto-
htonimi drevesi v navezavi na obstoječa,

– ni dovoljena gradnja objektov,
– kakršnokoli urejanje in poseganje v ta prostor mora biti

sonaravno.
Ureditvena enota C:
– zajema cestno omrežje in je opisana v poglavju idejne

rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega, kanalizacij-
skega omrežja ter omrežja zvez.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA

7. člen
Prometna infrastruktura
Cestno omrežje
Območje urejanja se priključuje na lokalno cesto Mirna

peč – Gornja Mirna peč (LC 291010 Mirna Peč – Dolenja vas
pri Mirni Peči – Poljane). Priključek se izvede z upoštevanjem
priključitve še napajalne ceste na priključno cesto, ki bo izve-
dena kot sestavni del cestnega omrežja avtoceste in priključka
z navezavo na lokalno cestno omrežje. Pri ureditvi glavnega
križišča v območje se morajo upoštevati minimalni radij R15.

Prometno omrežje sestavljajo:
– napajalna cesta A-A, ki poteka na obrobju zazidalnega

načrta in se v profilu A1 priključuje na lokalno cesto Mirna peč
– Gornja Mirna peč preko križišča T, v drugi fazi se to križišče
izvede kot polno štirikrako križišče z navezavo na priključno
cesto priključka Mirna peč avtoceste Ljubljana – Bregana.
Dolžina ceste A-A 770 m.

– cesta R-R se odcepi od cesta A-A v km 0,1+40 m ter se
zaključi z obračališčem v km 0,1+50.

– Cesta P-P je napajalna cesta gor kompleksa in se pri-
ključuje v km 0,5+18 ter nazaj v km 0,6+90.

Ceste se izvedejo v asfaltu ter se niveletno postavljene
tako, da se uvozi na manipulacije posameznih objektov izvede-
jo brez navoznih ramp.

Normalni prečni profil vseh cest je:
– širina voznega pasu 2x3,00 m = 6,00 m
– širina hodnika za pešce 1x1,60 m = 1,60 m
– bankine 1x1,00 m = 1,00 m
Skupaj: 8,60 m
Računska hitrost je 40 km/h.
Požarne poti in dostopne ceste
Kot požarna pot se opredeli napajalna cesta ter vse do-

stopne ceste. Vsi objekti imajo omogočene dostope s treh
strani, zato ni potrebno zagotavljati dodatnih požarnih poti.

Dimenzioniranje cestišča
Cestišča vseh cest se dimenzionira na maksimalno obre-

menitev, to je osno nosilnost 25 t. Končno debelino posamez-
nega sloja bo podal PGD glede na ugotovljeno nosilnost osnov-
ne posteljice in geoloških raziskav.

Pri projektiranju cestnega omrežja se upošteva zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter pravilnik o tehnič-
nih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi
elementi zunaj naselja s stališča prometne varnosti (Uradni list
SFRJ, št. 31/81). Prav tako je potrebno upoštevati pravilnik o
minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avto-
busnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).

Peš in kolesarski promet
Za peš promet so zagotovljeni posebni hodniki, ki so

dvignjeni od cestišča. Kolesarski promet znotraj cone se odvija
po cesti.

8. člen
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na glavni

vodovod ob cesti Mirna Peč-Gornja Mirna Peč.
Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna

poraba z upoštevanjem požarne vode, Qp=12 l/s. Vodovod se
v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi različnih profilov. Profili se
definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimalni profil je
DN 100. Priključke objektov izvedemo preko kontrolnega vo-
domernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m zara-
di zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z osta-
limi komunalnimi napravami. Pri polaganju cevi v cestišče se
uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ. Za kompleks se upošteva en
požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o te-
hničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št.
30/91) in požarno vodo 12 l/s.

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva:
· odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalcev z vodo

Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/87),
· tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Skupščinski Do-

lenjski list, št. 6/88),
· odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo

mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85 in 9/88).
Za realizacijo druge faze zazidalnega načrta bo potrebno

povečati dimenzije primarnega cevovoda ob lokalni cesti, in
sicer od vodohrana do mesta priključitve območja na cevovod.
V drugi fazi je potrebno povečati kapacitete vodohrana Gornja
Mirna peč za nadaljnjih 100 m3.

Kanalizacija
– Fekalna kanalizacija:
Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih in meteor-

nih vod. Sama kanalizacija je zasnovana glede na možnost
priključevanja na zbirni kanal, ki poteka ob napajalni cesti A-A v
levem robu oziroma bankini ceste. Uporabljene so cevi KC od
200 do 300, glede na predviden priliv iz objektov. Vse naprave
in objekti se morajo izvesti vodotesno. Pri dejavnostih, pri
katerih se pojavljajo obremenjene odpadne vode, se morajo
predhodno dodatno obdelati tako da je možna kontrola pred
izpustom v javno kanalizacijo. Kvaliteta odpadne vode v javno
kanalizacijo mora ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Uradni list
RS, št. 32/93.



Stran 1310 / Št. 17 / 26. 2. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– Meteorna kanalizacija:
Odvod meteorne vode se izvede preko sistema ponikanja

za vsak objekt posebej. Odvod padavinskih vod s parkirišč in
utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se izvede preko
lovilcev olj in maščob. V meteorno kanalizacijo se smejo spu-
ščati zgolj meteorne vode s parkirišč, cest in platojev preko
lovilcev olj in maščob ter vodo s streh in drugih strešin in
površin. Posebej se izvede meteorna kanalizacija cestnega
telesa, ki se jo na posameznih mestih izvede na teren.

Pri projektiranju se upošteva:
– odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in

čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradni list
RS, št. 76/00),

– tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št.
76/00) in

– uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

Zaradi zmanjšanja količin odvodnih voda v kanal se pripo-
roča izvedba parkirnih površin z betonskimi tlakovci, ki nimajo
zalitih fug.

Oskrba s plinom
Plinskega omrežja na tem območju ni. Dolgoročno se

predvidi koridor plinovoda, ki je lociran v levi bankini ceste A-A
1m od fekalne kanalizacije. Na križiščih se odcepijo posamez-
ni kraki plinovoda in jih vodimo v desni bankini ceste P-P in R-
R. Kot vmesno fazo se za ogrevanje predvidi posebej lahko
kurilno olje oziroma cisterne za plin na posamezni lokaciji.
Točno sitaucijo in pogoje se glede na predvidene programe in
zunanjo ureditvijo se določi z izsekom iz zazidalnega načrta.

Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj obmo-

čja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Lesko-
vec. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža
/papir, kartoni, lesni odpadki idr./, steklovina ter ostali odpad-
ki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zaboj-
nikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot posebni odpadki s številko 54102 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji od-
padka se mora voditi posebna evidenca.

9. člen
Energetska infrastruktura
Visoko napetostni razvod in trafo postaja
Predvidena poraba energije bo definirana po pridobitvi

programov posameznih parcel oziroma investitorjev. Celotno
območje se priključi na 20 kV priključni daljnovod Mirna Peč –
Gor. Mirna peč in se po kablovodu priključi na predvideno
elektrokabelsko kanalizacijo, ki jo vodimo ob cesti A-A vse do
lokacije trafo postaje TP. Trafo postaje se predvidi na križišču
ceste A-A s ceto R-R, predvidena kapacitetea je v prvi fazi 630
kW z možnostjo razširitve na 1000 kW. Za drugo fazo se
predvidi trafo postaja TP, ki se locira na območju križišča ceste
A-A in ceste R-R. Predvidena kapaciteta je 630 kW. Kablovode
uvlečemo v kabelsko kanalizacijo. Cona se zazanka z 20 kV
daljnovodom na obstoječi daljnovod Mirna Peč – Biška vas.
Traso daljnovoda se uredi z lokacijsko dokumentacijo.

Nizkonapetostni razvod
Električne vode vodimo po kabelski kanalizaciji. Kabelsko

kanalizacijo vodimo v bankini internih cest, in sicer od priklju-
čevanja na trafo postajo in do posameznih odjemnih mest. Za
vsak objekt posebej se predvidijo odvzemna mesta in samo-
stojno merilno mesto. Upošteva se napajalni kabel PP 41 A
4x150 mm2. Predvidena kabelska kanalizacija se ob cesti A-A
izvede iz PVC cevi 4x160, medtem ko se notranje kabelske
kanalizacije predvidijo iz cevi PVC 6x160. Kanalizacijo se pola-
ga v globino 80 cm. Cevi se obbetonirajo s pustim betonom.
Jaške se projektira na maksimalno razdaljo 45 m, priporočljiva
medsebojna oddaljenost je 40 m. Minimalni odmik od sosed-
njih komunalnih vodov in naprav je 1 m v horizontalnem gabari-
tu, odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga križamo. Pri
prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega
zaščiti s PVC cevjo in obbetonira. Pri križanju z cevovodom je
potrebno 1m levo in desno od mesta križanja kabel zaščiti s
PVC cevjo. Kabel polagamo v globino 0.80 m.

Javna razsvetljava
Predvidena je klasična javna razsvetljava. Razporeditev

svetilk je razvidna iz zbirne situacije komunalnih naprav, med-
sebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable
vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji.
Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa se
določi v projektni dokumentaciji.

Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko

napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s
pocinkanim valjancem FeZN.

10. člen
Zveze
Telefonska kabelska kanalizacija se predvidi ob glavnih

dostopnih poteh znotraj ZN, v koridorju skupaj z ostalo komu-
nalno infrastrukturo in navezavo na obstoječe telekomunikacij-
sko omrežje, ki poteka ob levi strani lokalne ceste, ki poteka iz
Mirne Peči proti naselju Marof. Ob kanalizaciji 2x110 za tele-
komunikacije se predvidijo še cevi 1x80 PEHD in 2x63 PEHD
za instalacijo KRS:

11. člen
Ogrevanje
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali

oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več
objektov hkrati na plin ali olje.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

12. člen
Varstvo pred hrupom:
Pri projektiranju in izvedbi objektov je investitor dolžan

upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) ter uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).

13. člen
Varstvo zraka:
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih

količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozoril-
nih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list
RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94).

Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekorače-
ne emisije ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezul-
tatih pa obveščati lokalno skupnost.

14. člen
Varstvo plodne zemlje:
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati v

delovnih pasovih v nasipu višine največ 2m in ločeno od ostale-
ga izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih
ureditvah (park, zelenice ipd.).

15. člen
Varstvo vegetacije:
Zaradi uvajanja novega programa bo prišlo do večjega

izsekavanja obstoječega gozda. V predelih, kjer to predvideva
zazidalni načrt, bo gozd obnovljen (predvsem gozdni rob). Jav-
ne zelenice bodo ravno tako pogozdene na podlagi izvlečkov iz
zazidalnega načrta.

16. člen
Varstvo voda:
Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste

meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za iz-
pust neposredno v vode v skladu z določili uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaže-
vanja (Uradni list RS, št. 35/96).
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17. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacije mora biti ureje-

no v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Notranji
(krožni) cestni sistem omogoča dostop do objektov z vseh
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za
razmeščanje opreme za gasilce (v skladu s SIST DIN 14090,
maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati
zadostne količine požarne vode.

18. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je po-

trebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izved-
bi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS,
št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvi-
ce Mercalli-Cancan-Seiberg.

V območju urejanja tega zazidalnega načrta ni posebnih
zahtev s strani Ministrstva za obrambo. Ravno tako v tem ob-
močju ne bo objektov iz 64. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94). Za
zaposlene v novozgrajenih objektih bodo zadoščala javna za-
klonišča.

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

19. člen
Izvajanje zazidalnega načrta je predvideno v dveh fazah

(glej karto Faznost izgradnje) in je odvisna od zainteresiranost
investitorjev za gradnjo v posameznih ureditvenih enotah. Od
dinamike izvajanja javne infrastrukture je odvisna tudi možnost
izgradnje poslovnih in drugih objektov, ki se bodo nanjo nave-
zovali. Njihova realizacija je možna le vzporedno ali v faznem
zamiku glede na ureditev cest ter komunalnega omrežja in
naprav. Zazidalni načrt je možno realizirati tudi v enem zamahu,
kolikor bo to ustrezalo investitorjem.

VII. NAČRTOVANE JAVNE POVRŠINE IN ZASEBNA
ZEMLJIŠČA

20. člen
Razmejitev med javnimi cestnimi površinami in ostalimi,

predvsem zasebnimi zemljišči je opredeljena na karti Parcela-
cija in funkcionalna zemljišča.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

21. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko upo-

rabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.

IX. PREDPISANA VSEBINA IZVLEČKA IZ ZAZIDALNEGA
NAČRTA

22. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje javnega primarnega

infrastrukturnega omrežja v tem zazidalnem načrtu določeni
zelo podrobno, pogoji za sekundarno infrastrukturno omrežje,
gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo priključevanje
na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo ureditev okrog
objektov pa samo okvirno, je potrebno pri slednjemu s strani
posameznih investitorjev pripraviti podroben izvleček iz zazidal-
nega načrta.

Tako je za vsak poseg v posamezne ureditvene enote
obravnavanega prostorsko izvedbenega načrta (tudi za pomož-
ne objekte) potrebno pripraviti izvleček, ki mora izhajati iz izho-
dišč in določil zazidalnega obrtne cone “Postaja“. Priporočljivo

je, da se v primeru zahtev po manjših parcelah posamezni
izvlečki pripravljajo kot skupinski izvlečki, to je da se več posa-
meznih lokacijskih zahtevkov obravnava v skupnem prostor-
skem sklopu zaradi lažje izvedbe morebitnega sekundarnega
infrastrukturnega omrežja in bolj organiziranega pristopa k iz-
gradnji in urejanju obrtne cone.

V vsakem izvlečku se natančno določi:
1. na zazidalni situaciji:
· namembnost objektov in odprtih prostorov,
· oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav ter

odprtih prostorov,
· velikost objektov in površin odprtih prostorov,
· ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
· višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih objek-

tov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M 1:500),
· prikaz glavnih dostopov in dovozov,
· funkcionalne površine, ki pripadajo objektom (s podatki

o njihovi velikosti,
2. v tekstualni obliki:
· opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin (vključ-

no s podatki o bruto površinah posameznih objektov),
· organizacija programa po etažah predvidenih objektov

(s površinami posameznih dejavnosti),
· opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav (s podat-

ki o obremenitvah posameznih javnih infrastrukturnih objektov
in naprav),

· rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru na-
ravnih in drugih nesreč,

3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opišejo
interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi priključki na
javna infrastrukturna omrežja in naprave ter priključki objektov
na interno omrežje za:

· prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš
promet),

· elektroomrežje in naprave,
· vodovodno omrežje in naprave,
· kanalizacijsko omrežje in naprave,
· plinsko omrežje in naprave,
· telekomunikacijsko omrežje in naprave,
· drugo.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

23. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih v I. ali II. fazi se

mora izvesti vsa manjkajoča javna infrastruktura predvidena za
posamezno fazo. Obratovanje objektov pred komunalno opre-
mo območja in priključitvijo na čistilno napravo ni dovoljeno.

24. člen
V okviru priprave idejnih projektov za PGD/PZI za javno

infrastrukturo je potrebno opraviti geomehansko in hidrogeolo-
ško preiskavo celotnega terena, kjer so predvidene gradnje
javne cestne in komunalne infrastrukture ter uravnave terena
zaradi gradnje proizvodnih objektov. Na ta način bo mogoče
določiti podrobne pogoje za gradnjo ne samo javne infrastruk-
ture, pač pa tudi pogoje za nasipavanja oziroma odgrinjanja
terena na področju, kjer bodo stali proizvodni objekti. Smisel-
no je namreč, da se ob izdelavi tehničnih projektov za izgrad-
njo javne infrastrukture, pripravijo tudi načrti za uravnavo tere-
na.

Posamezni investitorji na zasebnih parcelah so dolžni pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja opraviti še preiskavo za ge-
otehnične pogoje temeljenja in hidrogeološke pogoje.

XI. ODSTOPANJA

25. člen
Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so glede

navedenih dimenzij možna v obsegu ±10%.
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26. člen
Dodatek h grafičnemu delu zazidalnega načrta z naslo-

vom Dodatek – prilagojeni izvlečki iz Idejne zasnove za zazidal-
ni načrt obrtne cone “Postaja“ ne predstavlja obveznega dela
tega zazidalnega načrta; smatra se kot priporočilo oziroma
možni način parcelacije in izgradnje objektov.

XII. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvene-

ga načrta opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota
Novo mesto.

28. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Mirna Peč.

29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 031-01/02-155
Mirna peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občina Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

713. Program priprave za izdelavo ureditvenega
načrta kamnoloma Vrhpeč Cestnega podjetja
Novo mesto

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01)
je Občinski svet občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 29. 1.
2002 sprejel

P R O G R A M
priprave za izdelavo ureditvenega načrta

kamnoloma Vrhpeč Cestnega podjetja
Novo mesto

1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta

Za eksploatacijsko območje kamnoloma Vrhpeč je bil v
letu 1991 izdano lokacijsko dovoljenje, ki je opredeljevalo
območje in pogoje eksploatacije agregata. Cestno podjetje
Novo mesto kot upravljalec tega kamnoloma želi s povečanjem
kamnoloma zagotoviti dovolj materiala za svoje potrebe ter za
ostalo potrošnjo širšega območja. Izkoriščanje agregata se je
60.000 m3 letno. Povečana proizvodnja ter pričakovana vgrad-
nja materiala za potrebe avtoceste je predvideno dobo eksplo-
atacije bistveno skrajšalo. Nadaljnje izkoriščanje kamnoloma je
pogojeno s pridobitvijo novega dovoljenja, za kar pa je potre-
bna predhodna izdelava ureditvenega načrta.

2. člen
Priprava ureditvenega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega na-
črta

Območje urejanja vključuje sedaj opredeljeno območje z
veljavnim ureditvenim načrtom Sedanje območje eksploatacije

obsega 21,11 ha zemljišč, nove površine 34,34 ha površin od
sedanjih 21,11 ha na skupno 55,45 ha, od tega v Občini
Mirna Peč 1,08 ha.

S povečanjem površin eksploatacije bi se zaloge poveča-
le skupaj s sedanjimi na 2,2 mio. m3, kar pomeni ob predvideni
porabi za nadaljnjih 30 let. Ob pripravi ureditvenega načrta (v
nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt ali URN) bo treba poseb-
no pozornost posvetiti naravovarstvenim kriterijem, saj je širitev
predvidena v zaščitenem območju potoka Temenica ter cerkve
sv. Ana.

Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 v nadaljevanju:
ZUNDPP) in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upošteva-
ti pri pripravi ureditvenega načrta so:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in  družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Mirna
Peč dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okoli-

co,
Investitor je dolžan dostaviti rudarski projekt kot osnovo

za izdelavo posebnih strokovnih podlag.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vse-

bini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izved-
benih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka
URN pripravijo potrebne strokovne podlage.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter
soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:

– Občina Mirna Peč,
– ministrstvo za okolje in prostor, uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– ZVNKD, Novo mesto,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, eno-

ta Novo mesto,
– ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– ministrstvo za obrambo, uprava za obrambo Novo me-

sto,
– ministrstvo za promet in zveze,
– Slovenske železnice.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih pod-

lag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predho-
dna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave URN morajo organi in organiza-
cije iz te točke na zahtevo izdelovalca URN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in ome-
jitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih
strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka URN. Organi in
organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati
svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave
predloga URN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih
pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogo-
jev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v URN
soglašajo.

5. Vsebina ureditvenega načrta
Na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag se

izdela osnutek ureditvenega načrta.



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 26. 2. 2002 / Stran 1313

Osnutek ureditvenega načrta kot smiselni izvleček sesta-
vin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP mora vsebovati:

a) tekstualni del
1. Uvod
1.1. Splošno
1.2. Dosedanje ureditve
1.3. Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in  družbe-

nega plana
2. Naravne in ustvarjene razmere
2.1. Kamnolom v širšem območju
2.2. Sedanje namenska raba prostora z organizacijo de-

javnosti v prostoru (kamnolom, betonarna, pomožni prostori,
strelišče in druge dejavnosti)

2.3. Bodoča namenska raba prostora z organizacijo de-
javnosti v prostoru (kamnolom, betonarna, pomožni prostori,
strelišče in druge dejavnosti)

2.4. Geološka zgradba in kapacitete kamnoloma
2.4.1. Geološka zgradba kamnoloma
2.4.2. Hidrološke značilnosti
2.4.3. Tehnične lastnosti dolomita in zaloge
2.4.4. Zaloge
2.4.5. Opredelitev pridobivalnega prostora
2.5. Kulturna dediščina
2.6. Vidna izpostavljenost
2.7. Motnje v okolju
3. Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odlo-

čitev
3.1. Postopek pridobivanja minerala
3.1.1. Tehnološki postopek pridobivanja
3.1.2. Odkopna metoda
3.1.3. Druge dejavnosti v kamnolomu
3.2. Tehnični opis tehnološkega procesa pridobivanja
3.2.1. Posek grmovja
3.2.2. Odkrivanje in odstranjevanje zemlje in humusa
3.2.3. Odkopavanje in miniranje
3.2.4. Prerivanje materiala
3.2.5. Nakladanje
3.3. Objekti in naprave v kamnolomu
3.4. Območje kamnoloma po končanem izkoriščanju
3.4.1. Cilj sanacijskih ukrepov
3.4.2. Izvedba sanacije
3.4.3. Stanje ob koncu izkoriščanja kamnoloma
4. Prikaz prostorskih ureditev po posameznih področjih
4.1. Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
4.2. Varovanje podtalnice
4.3. Varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine

ter krajinskih značilnosti
4.4. Varovanje plodne zemlje
5. Lastništvo in pravica razpolaganja z zemljišči in objekti
6. Faze izvajanja ureditvenega načrta
7. Odstopanja od določil ureditvenega načrta
b) grafični del
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– kopija katastrskega načrta v M 1:2880,
– kopija katastrskega načrta z vrisom območja ureditve-

nega načrta v M 1:2880,
– geodetska podloga v M 1:500 ali M 1:1000,
– prikaz obstoječega stanja kamnoloma v M 1:500 ali

1:1000,
– ureditvena situacija stanje po končanem izkoriščanju v

M 1:500 ali M 1:1000,
– prikaz brežine po končanem izkoriščanju v M 1:500 ali

M 1:1000,
– prečni prerezi območja kamnoloma v M 1:500 ali

M 1:1000,
– situacija komunalnih naprav in objektov v M 1:500 ali M

1:1000,
c) osnutek odloka o ureditvenem načrtu
– meje oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki

se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcija območja s pogoji za izkoriščanje kamnoloma in

sanacijo posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično in krajinsko oblikovanje območja,
– pogoji za prometno in komunalno urejanje območja,
– drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih

posegov (zagotavljanje varnosti v območju kamnoloma, varova-
nje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja, varovanje pod-
talnice in plodne zemlje, odstranjevanje jalovine in posek dre-
vja in grmovja),

– določitev toleranc pri izkoriščanju kamnoloma in načinu
njegove sanacije, ki so lahko dopustne v projektni dokumenta-
ciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtova-
nih posegov na sosednje parcele ter na načrtovani videz obrav-
navanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere
obravnavanega območja,

– možnost etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne izkori-

ščajo v prvi fazi oziroma se jim spremeni namembnost v času
posegov,

– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju uredi-
tvenega načrta,

d) predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami

izdela predlog URN, ki mora vsebovati še vsa predpisana sogla-
sja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih
parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objek-
tom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja URN

Posebne strokovne podlage za URN 60 dni po podpisu
pogodbe z izdelovalcem

Osnutek URN 60 dni po potrjeni varianti možne rešitve
Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb iz javne

razgrnitve
Predlog URN 45 po sprejetju stališč do pripomb
Kompletacija dokumenta 15 dni po sprejetju URN na

občinskem svetu
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt

se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek URN se izdela na podlagi posebnih strokovnih

podlag in programske zasnove.
Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek URN

vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, žu-
pan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.

Občinski svet občine Mirna Peč sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutka URN; sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna Peč
za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na
sedežu Občine Mirna Peč.

Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter dru-
gi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripom-
be v času trajanja javne razgrnitve osnutka URN.

Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Mirna
Peč zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času
trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo
predloga.

Župan Občine Mirna Peč posreduje predlog URN s poro-
čilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v
obravnavo in mu predlaga sprejem URN z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta

Naročnik ureditvenega načrta je Cestno podjetje Novo
mesto. Koordinator pri izdelavi naloge je župan občine Mirna
Peč oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za
področje urejanja prostora.

Izdelovalca ureditvenega načrta izbere naročnik ob sogla-
sju Občine Mirna Peč.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Mirna Peč.
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Št. 031-01/02-157
Mirna Peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

714. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč
(programska zasnova za ureditveni načrt
kamnolom Vrhpeč Cestnega podjetja Novo
mesto)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 15. člena
statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01)
je Občinski svet občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 29. 1.
2002 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Novo mesto za območje Občine
Mirna Peč (programska zasnova za ureditveni

načrt kamnolom Vrhpeč Cestnega podjetja
Novo mesto)

(Uradni list RS, št. 37/01)

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno

pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sesta-
vin spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za
območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01), ki se
nanašajo na:

– vsebino in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske sestavine,
ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekte, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način njiho-
vega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti,

– določitev rokov za posamezne faze priprave prostorskih
sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za njihovo
pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb

in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

nanašajo na povečanje eksploatacijskega območja kamnolo-
ma Vrhpeč ter širšega stičnega območja, in sicer za nadaljnjih
34,34 ha površin od sedanjih 21,11 ha na skupno 55,45 ha,
od tega v občini Mirna Peč 1,08 ha.

Širitve se predvidevajo v zahodni smeri vzdolž obstoječe-
ga grebena, ter na severni strani obstoječega kamnoloma.

V vsebinskem smislu se pripravijo v skladu z zakonom o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zako-
nom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju

(Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodolo-
giji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).

V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine je določeno območje sedanjega
izkoriščanja. Območje, na katero je predvidena širitev kamno-
loma, je v naravi gozd.

V okviru teh sprememb in dopolnitev pa se predhodno s
programsko zasnovo določi podrobnejša zasnova sedanje in
bodoče namenske rabe z organizacijo dejavnosti v prostoru
(kamnolom, betonarna, pomožni prostori, strelišče in druge de-
javnosti), zasnova prometne in komunalne opreme območja, še
zlasti pa pogoje eksploatacije in v tej zvezi sanacije območja.

Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine se bo preučilo obstoječe strokovne
podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7. členom
navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).

Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se dopol-
nijo:

A) Spremembe in dopolnitve  družbenega plana občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih

aktov občine se dopolnijo v 8. točki programske zasnove, kjer
se na koncu besedila doda podtočka z naslovom:

1.– programska zasnova za spremembo in dopolnitev
ureditvenega načrta kamnolom Vrhpeč.

B) Kartografska dokumentacija k dolgoročnem in  druž-
benem planu občine

Na podlagi opredelitve območja urejanja v programski
zasnovi se po potrebi korigira območje izdelave spremembe in
dopolnitve ureditvenega načrta, vrisano v kartografski doku-
mentaciji izdelani na PKN M 1:5000, na listu Mirna Peč 5
(Novo mesto 16).

Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upošteva-
njem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine
(Uradni list SRS, št. 20/85).

Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom
v prejšnjem odstavku navedenega navodila.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služba
občinske uprave, izdelovalca dokumentov pa izbere naročnik
ob soglasju Občine Mirna Peč.

b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spreje-
manja se določi župan Občine Mirna Peč oziroma po njegovem
pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

– Občina Mirna Peč,
– ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– ZVNKD, Novo mesto,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, eno-

ta Novo mesto,
– ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred

naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– ministrstvo za obrambo, uprava za obrambo Novo me-

sto,
– ministrstvo za promet in zveze,
– Slovenske železnice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potre-



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 26. 2. 2002 / Stran 1315

bno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi
drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organiza-
cije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvi-
denimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve
(pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Orga-
ni in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP poda-
ti svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave
predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogo-
jev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se
šteje, da jih nimajo.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z
izdelovalcem.

Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe.

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih ak-
tov se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v dveh me-
secih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in do-
polnitve planskih aktov občine.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po
sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna Peč
za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.

Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani ozi-
roma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve.

Po sprejetju stališč do pripomb župan in občinska stro-
kovna služba župan oziroma izvajalec poskrbi za pripravo do-
polnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sesta-
vin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi
ter ga posreduje na ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v na-
daljevanju: republiški prostorski plan).

Župan Občine Mirna Peč posreduje po sprejetju sklepa
Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiške-
ga prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov s poročilom o pripombah občin-
skemu svetu v sprejem.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov s programsko zasnovo za spremembo in dopolnitev ure-
ditvenega načrta sredstva zagotovi naročnik izdelave, to je
Cestno podjetje Novo mesto.

7. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Mirna Peč.

Št. 031-01/02-156
Mirna Peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

715. Program priprave za spremembo odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša
lokalna središča Občine Novo mesto – za
območje naselja Mirna Peč

Na podlagi 25. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št.
18/99 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na
25. redni seji dne 29. 1.  2002 sprejel

P R O G R A M
priprave za spremembo odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna
središča Občine Novo mesto – za območje

naselja Mirna Peč

1. člen
Izhodišče za pripravo sprememb veljavnih prostorsko

ureditvenih pogojev
V naselju Mirna Peč veljajo kot dokument izvedbenega

nivoja prostorsko ureditveni pogoji za pomembnejša lokalna
središča (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) – v nadaljevanju:
PUP. Gre za dokument, ki je v območju naselja Mirna Peč
pretežno omejevalnega in začasnega značaja, saj večino po-
trebnih ureditev prepušča bodočim prostorsko izvedbenim na-
črtom (ureditveni načrti) ter zaradi tega nekako zamrzuje obsto-
ječe stanje. Kljub začasnosti tega dokumenta, se je njegova
veljavnost podaljšala na zelo dolgo obdobje tako, da je omeje-
vanje večine gradenj in uvedbe novih dejavnosti, povzročilo v
prostoru velike težave.

Občina Mirna Peč namerava v kratkem pristopiti k pripravi
ustreznejših prostorsko izvedbenih aktov za svoje osrednje
naselje. Izhajala bo iz veljavne urbanistične zasnove naselja
Mirna Peč in ostalih potrebnih strokovnih gradiv ter prostorskih
dokumentov. Kljub temu pa želi nekatere najbolj pereče pro-
bleme posameznih investitorjev rešiti že sedaj s spremembo
veljavnih prostorsko ureditvenih pogojev, saj smatra, da bodo
težave teh občanov na ta način našle najhitrejšo rešitev. Pri tem
gre za odpravo omejitev glede gradnje in uvedbe novih dejav-
nosti za določena območja v naselju, vse skupaj pa bo usklaje-
no z izhodišči, ki jih podaja veljavna urbanistična zasnova za
Mirno Peč.

2. člen
Priprava prostorsko ureditvenih pogojev

1. Vsebina prostorsko ureditvenih pogojev in posebnih
strokovnih podlag:

Sprememba PUP se pripravi po postopku in v vsebini, kot
je predpisano z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v
nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Obstoječi prostorski dokumenti in strokovna gradiva:
Veljavni prostorski planski dokument za območje Občine

Mirna Peč je odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne obči-
ne Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 37/01), ki vsebuje tudi urbanistično zasnovo Mirne Peči. V
njej so območja za katera je potrebna sprememba PUP ozna-
čena kot predeli v katerih je dovoljena novogradnja in poleg
stanovanjske namembnosti možna tudi uvedba dejavnosti tipa
oskrbnih in servisnih.

3. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka prostorsko ureditvenih
pogojev ter soglasja k dopolnjenem osnutku prostorsko uredi-
tvenih pogojev:

– ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, iz-
postava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
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– ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, enota Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto,

– ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava
Novo mesto, Ljubljanska c. 47, Novo mesto,

– ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slo-
venije za okolje, Območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9,
Novo mesto,

– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo
mesto,

– Komunala Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2, Novo

mesto,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljublja-

na,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo

mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
– Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.
Pred pričetkom priprave osnutka PUP morajo institucije in

upravljalci iz te točke podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi
ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelo-
valec upošteva pri pripravi osnutka PUP. Organi in organizacije
morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga PUP s
soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeri-
tev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev in kasneje
soglasij, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v PUP
soglašajo.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

spremembe PUP
· Program priprave – 2 tedna po podpisu pogodbe
· Posebne strokovne podlage – 8 tednov po podpisu pogodbe
· Osnutek prostorsko ureditvenih pogojev – 8 tednov po potr-

ditvi posebnih strokovnih podlag s strani župana
· Stališča do pripomb – 3 tedne po končani javni razgrnitvi
· Dopolnjen osnutek prostorsko ureditvenih pogojev – 3 tedne

po potrditvi stališč do pripomb
· Predlog prostorsko ureditvenih pogojev – 2 tedna po prejetih

soglasjih
· Končni elaborati – 2 tedna po objavi odloka v Uradnem listu

RS
– S pripravo posebnih strokovnih podlag se prične po

podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek spremembe PUP se izdela na podlagi poseb-

nih strokovnih podlag ter drugig veljavnih prostorskih doku-
mentov.

– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugo-
tovi, da osnutek spremembe PUP vsebuje vse sestavine pred-
pisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek
javno razgrne.

– Občinski svet občine Mirna Peč na predlog župana
sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka spremem-
be PUP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Mirna Peč
za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.

– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na
sedežu občine.

– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pri-
pombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka spremembe
PUP.

– Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Mirna
Peč zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času
trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo
predloga.

– Župan Občine Mirna Peč posreduje predlog spremem-
be PUP občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem
spremembe PUP z odlokom.

– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
Organizacija priprave prostorsko ureditvenih

pogojev
Naročnik prostorsko ureditvenih pogojev in investitor po-

sega v prostor je Občina Mirna Peč.
Nalogo izpelje izbrani izdelovalec.
Koordinator pri izdelavi naloge je občinska strokovna slu-

žba.
Stroške izdelave spremembe PUP pokriva občina iz pro-

računa.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS, začne
pa veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Mirna
Peč.

Št. 031-01/02-154
Mirna Peč, dne 30. januarja 2002.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

Na podlagi 39. člena poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 43/01) dajem

P O P R A V E K
uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite

in reševanja

V uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševa-
nja (Uradni list RS, št. 3/02) se besedilo dodatka pravilno
glasi:
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DODATEK 
0HULOD�]D�GRORþLWHY�RUJDQL]DFLM�L]�SUYHJD�RGVWDYND����þOHQD� 

1DþUWH�]DãþLWH�LQ�UHãHYDQMD�L]GHODMR� 

1. 2UJDQL]DFLMH�� NL� Y� GHORYQHP� SURFHVX� XSRUDEOMDMR�� SURL]YDMDMR�� VNODGLãþLMR�

�SUHWRYDUMDMR��QHYDUQH�VQRYL��þH� 
í MH�NROLþLQD�QDMPDQM� HQH�RG�QHYDUQLK� VQRYL��NL� MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH��

YHþMD�RG�NROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�WR�QHYDUQR�VQRY�GRORþHQD�Y�WUHWMHP�VWROSFX�WDEHle 
���NL� MH�VHVWDYQL�GHO�WHJD�GRGDWND��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��WDEHOD�����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL�

ali 
í MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL�MH�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX��RUJDQL]DFLMH�LQ�

VH�UD]YUãþD�PHG�QHYDUQH�VQRYL�]�HQR�RG�QHYDUQLK�ODVWQRVWL�L]�SUYHJD�VWROSFD�WDEHOH���WHJD�

GRGDWND��Y�QDGDOMQMHP�EHVHGLOX��WDEHOD�����YHþMD�RG�NROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��NL�MH�]D�VQRY�V�

to QHYDUQR�ODVWQRVWMR�GRORþHQD�Y�WUHWMHP�VWROSFX�WDEHOH����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL� 

1H� JOHGH� QD� PHULOD� L]� SUHMãQMLK� GYHK� DOLQHL�� QDþUWH� ]DãþLWH� LQ� UHãHYDQMD� L]GHODMR� WXGL�

organizacije glede na: 
í YVRWR� QHYDUQLK� VQRYL� L]� WDEHOH� ��� NDWHULK� SRVDPH]QH� NROLþLQH� QH� SUHVHJDMR� NROLþLQ� ]D�

razvrstitev iz drugega oziroma tretjega stolpca tabele 1, ter nevarnih snovi, ki imajo isto 
nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2, 

í vsoto nevarnih snovi, ki imajo isto nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2,  
í vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 1, 2 ali 9 iz prvega stolpca 

tabele 2, in 
í vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ali 8 iz prvega 

stolpca tabele 2, 
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kjer sta: 
qi –�NROLþLQD�SRVDPH]QH�QHYDUQH�VQRYL��NL�MH��QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH� 
Q3i –� NROLþLQD� ]D� UD]YUVWLWHY�� NL� MH� ]D� SRVDPH]QR� QHYDUQR� VQRY� GRORþHQD� Y� WUHWMHP� VWROSFX�

tabele 1 oziroma tabele 2. 

Navodila za uporabo tabel 1 in 2: 
í SUL� GRORþDQMX� NROLþLQH� QHYDUQLK� VQRYL� ]D� SRVDPH]QR� RUJDQL]DFLMR� VH� XSRãWHYD� QDMYHþMD�

NROLþLQD�QHYDUQLK�VQRYL��NL�MH�ODKNR�NDGDU�NROL�QD�]DRNURåHQHP�REPRþMX�RUJDQL]DFLMH�� 
í zmesi in pripravki se obravnavajo enako kot�þLVWH�VQRYL��þH�VR�Y�PHMDK�NRQFHQWUDFLMH��NL�VR�

GRORþHQH� JOHGH� QD� QMLKRYH� ODVWQRVWL� Y� VNODGX� V� SUHGSLVL� R� UD]YUãþDQMX� QHYDUQLK� VQRYL� LQ�
pripravkov, razen kadar je podana odstotna sestava (koncentracija) ali druga 
specifikacija, 

í za snov ali skupino snovi, ki je navedena v tabeli 1 in spada tudi v katero od skupin 
QHYDUQRVWL�L]�WDEHOH����VH�XSRãWHYDMR�NROLþLQH�L]�WDEHOH��� 

í SUL� VQRYHK� LQ� SULSUDYNLK�� NL� LPDMR� WDNH� ODVWQRVWL�� GD� MLK� ODKNR� UD]YUãþDPR� Y� YHþ� VNXSLQ�
nevarnosti, se za namene te uredbe  uporabijo najVWURåMD�UD]YUVWLWHY�R]LURPD�QDMQLåML�SUDJL�
�PHMQH�NROLþLQH�� 
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7DEHOD����.ROLþLQH�]D�LPHQRYDQH�QHYDUQH�VQRYL 

Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 

Nevarne snovi [CAS  št. ] .ROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��Y�W� 

Amonijev nitrat [6484-52-2] 350 2500 

Amonijev nitrat [6484-52-2] 1250 5000 

Diarzenov pentaoksid  [1303-28-2], arzenova (V) kislina in/ali 
soli 

1 2 

Diarzenov trioksid [1327-53-3], arzenova (III) kislina in/ali 
soli 

 0,1 

Brom [7726-95-6] 20 100 

Klor [7782-50-5] 10 25 
Nikljeve spojine v obliki prahu, ki so nevarne pri vdihavanju 
(nikljev monoksid [1313-99-1], nikljev dioksid [12035-36-8], 
nikljev sulfid [16812-54-7], trinikljev disulfid [12035-72-2], 
dinikljev trioksid [1314-06-3]) 

 

 

 

1 

Etilenimin [151-56-4] 10 20 

Fluor [7782-41-4] 10 20 

Formaldehid  (koncentracija >= 90%) [50-00-0] 5 50 

Vodik [1333-74-0] 5 50 

9RGLNRY�NORULG��XWHNRþLQMHQ�SOLQ��[7647-01-0] 25 250 

6YLQþHYL�DONLOL�[78-00-2] in [75-74-1] 5 50 
8WHNRþLQMHQL�]HOR�ODKNR�YQHWOMLYL�SOLQL��YNOMXþQR�]�XWHNRþLQMHQL�
naftnimi plini) in naravni plin 

50 200 

Acetilen [74-86-2] 5 50 

Etilen oksid [75-21-8] 5 50 

Propilenoksid [75-56-9] 5 50 

Metanol [67-56-1] 500 5000 

2,2'-dikloro-4,4'-metilen dianilin [101-14-4]  0,01 

Metil izocianat [624-83-9]  0,15 

Kisik [7782-44-7] 200 2000 

Toluen diizocianat [26471-62-5] 10 100 

Karbonil diklorid (fosgen) [75-44-5] 0,3 0,75 

Arzenov trihidrid (arzin) [7784-42-1] 0,2 1 

Fosforjev trihidrid (fosfin) [7803-51-2] 0,2 1 

äYHSORY�GLNORULG�[10545-99-0] 1 1 

äYHSORY�WULRNVLG�[7446-11-9] 15 75 
3ROLNORURGLEHQ]RIXUDQL�LQ�SROLNORURGLEHQ]RGLRNVLQL��YNOMXþQR�
V�7&''���L]UDþXQDQR�QD�HNYLYDOHQW�7&''��GLRNVLQ� 

 0,001 
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Te rakotvorne snovi:   

4-aminobifenil [92-67-1] in/ali njegove soli, benzidin [92-
87-5] in/ali soli, bis (klorometil) eter [542-88-1], klorometil 
metil eter [107-30-2], dimetil karbamoil klorid [79-44-7], 
dimetil nitrosamin [62-75-9], triamid heksametil fosforne 
kisline [680-31-9], 2-naftilamin [91-59-8] in/ali soli, 1,3-
propansulton [1120-71-4], 4-nitrobifenil [92-93-3] 

 

0,001 

 

0,001 

Pogonsko gorivo za vozila (bencin) in drugi naftni destilati 5000 50000 

3UL�GRORþDQMX�NROLþLQ�QHYDUQLK�VQRYL�L]�WDEHOH���MH�WUHED�XSRãWHYDWL� 

í Y�]YH]L�]�DPRQLMHYLP�QLWUDWRP���������������NROLþLQD�YHOMD�]D�DPRQLMHY�QLWUDW�LQ�]D�VSRMLQH�
DPRQLMHYHJD�QLWUDWD��Y�NDWHULK�MH�PDVQL�GHOHå�GXãLND�]DUDGL�DPRQLMHYHJD�QLWUDWD�YHþ�NRW�
28 %, LQ�]D�YRGQH�UD]WRSLQH�DPRQLMHYHJD�QLWUDWD��Y�NDWHULK�MH�PDVQL�GHOHå�DPRQLMHYHJD�
QLWUDWD�YHþ�NRW������ 

í v�]YH]L�]�DPRQLMHYLP�QLWUDWRP��������������NROLþLQD�YHOMD�]D�HQRVWDYQD�JQRMLOD�QD�RVQRYL�
amonijevega nitrata in za sestavljena gnojila, v katerih je masni�GHOHå�GXãLND�]DUDGL�
DPRQLMHYHJD�QLWUDWD�YHþ�NRW�������VHVWDYOMHQR�JQRMLOR�YVHEXMH�DPRQLMHY�QLWUDW�V�IRVIDWRP�
in/ali kalijem); 

í Y�]YH]L�V�SROLNORURGLEHQ]RIXUDQL�LQ�SROLNORURGLEHQ]RGLRNVLQL��NROLþLQH�
poliklorodibenzofuranov in poliklorodibenzodioksinov se raþXQDMR�]�XSRUDER�WHK�
faktorjev: 

0HGQDURGQL�IDNWRUML�]D�WRNVLþQR�HNYLYDOHQWQRVW��,7()��]D�L]RPHUH� 

 
2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
                1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 
 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 
  2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 
 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 
 
OCDD 0,001 OCDF 0,001 
 
(T = tetra, P = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta) 
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Tabela 2: KROLþLQH�]D�QHYDUQH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH�JOHGH�QD�QMLKRYH�QHYDUQH�ODVWQRVWL� 
 

Stolpec 1 Stolpec 2 Stolpec 3 

Nevarne lastnosti  .ROLþLQH�]D�UD]YUVWLWHY��Y�W� 

1. ZELO STRUPENE 5 20 

2. STRUPENE 50 200 

3. OKSIDATIVNE 50 200 

4. EKSPLOZIVNE  50 200 

5. EKSPLOZIVNE  10 50 

6. VNETLJIVE  5000 50000 

7.a LAHKO VNETLJIVE  50 200 

7.b /$+.2�91(7/-,9(�WHNRþLQH� 5000 50000 

8. ZELO LAHKO VNETLJIVE  10 50 

9. OKOLJU NEVARNE - v kombinaciji s standardnimi 
opozorili R: 

  

 i. R 50: ‘Zelo strupeno za vodne organizme,’ 200 500 

 ii. R 51: ‘Strupeno za vodne organizme,’  

5�����µ/DKNR�SRY]URþL�GROJRWUDMQH�ãNRGOMLYH�
XþLQNH�QD�YRGQR�RNROMH¶ 

 

500 

 

2000 

10. Druge nevarne lastnosti (tiste, ki niso navedene 
zgoraj) v  kombinaciji s standardnimi opozorili R: 

  

 i. R 14: ‘Burno reagira z vodR¶��YNOMXþQR�]�5������� 100 500 

 ii. 5�����µ9�VWLNX�]�YRGR�VH�VSURãþD�VWUXSHQL plin’ 50 200 

3UL�GRORþDQMX�NROLþLQ�QHYDUQLK�VQRYL�L]�WDEHOH���MH�WUHED�XSRãWHYDWL��� 

í GD�VH�QHYDUQH�ODVWQRVWL�GRORþDMR�VNODGQR�V�SUHGSLVL�R�UD]YUãþDQMX��SDNLUDQMX�LQ�
R]QDþHYDQMX�Qevarnih snovi  in pripravkov in da se za eksplozivne nevarne snovi 
uporabljajo merila iz predpisov o prevozu nevarnega blaga; 

í GD�VH�]D�QHYDUQH�ODVWQRVWL�]D�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�QLVR�UD]YUãþHQL�NRW�QHYDUQL�SR�
SUHGSLVLK�R�UD]YUãþDQMX��SDNLUDQMX�LQ�R]QDþHYDnju nevarnih snovi in ki so  ali bi lahko bili  
QD�REPRþMX�YLUD�WYHJDQMD�LQ�LPDMR�DOL�EL�ODKNR�LPHOL�HQDNH�QHYDUQH�ODVWQRVWL�JOHGH�
PRåQRVWL��GD�SRY]URþLMR�YHþMR�QHVUHþR��XSRãWHYDMR�SRVWRSNL�]D�]DþDVQR�UD]YUãþDQMH�
skladno z zgoraj navedenimi predpisi;  

í da nHYDUQD�ODVWQRVW�³HNVSOR]LYQH´�V�NROLþLQDPL��������W�YHOMD�]D��� 

a) VQRY�DOL�SULSUDYHN��NL�SRPHQL� WYHJDQMH�HNVSOR]LMH�RE�XGDUFX�� WUHQMX��SRåDUX�DOL�GUXJLK�
YLULK� YåLJD� �VWDYHN� 5��� DOL� NL� MH� UD]YUãþHQ� Y� podrazred 1.3 ali 1.4 po Evropskem 
sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) /(Uradni list 
SFRJ - MP, št. 59/72)/ in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92), 
katerega sestavni del sta prilogi A in B (Uradni list RS, št. 41/00); 
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E��SLURWHKQLþQR�VQRY�NRW�VQRY�DOL�]PHV�VQRvi, namenjeno temu, da proizvede toploto, 
VYHWORER��]YRN��SOLQ�DOL�GLP�DOL�NRPELQDFLMR�WDNLK�XþLQNRY�]�QHHNVSOR]LYQR�VDPRGHMQR�
HNVRWHUPQR�NHPLþQR�UHDNFLMR��DOL 

c) HNVSOR]LYQR�DOL�SLURWHKQLþQR�VQRY�DOL�SULSUDYHN��YVHERYDQ�Y�SUHGPHWLK�� 

í da nevarna lastnost “HNVSOR]LYQH´�V�NROLþLQDPL�������W�YHOMD�]D�VQRY�DOL�SULSUDYHN��NL�
SRPHQL�YHOLNR�WYHJDQMH�HNVSOR]LMH�RE�XGDUFX��WUHQMX��SRåDUX�DOL�GUXJLK�YLULK�YåLJD��VWDYHN�
5���DOL�NL�MH�UD]YUãþHQ�Y�podrazred 1.1 ali 1.2 po Evropskem sporazumu o mednarodnem 
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) /(Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72) in akt o 
notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 9/92)/, katerega sestavni del sta prilogi A 
in B (Uradni list RS, št. 41/00), 

í GD�QHYDUQD�ODVWQRVW�³YQHWOMLYH´�V�NROLþLQDPL��������������W�YHOMD�]D�YQHWOMLYH�WHNRþLQH�
R]LURPD�]D�WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�LPDMR�SODPHQLãþH�PHG�YNOMXþQR��� o&�LQ�YNOMXþQR� 
55 o C  (stavek R 10)  in ki pospešujejo gorenje; 

í GD�QHYDUQD�ODVWQRVW�³ODKNR�YQHWOMLYH´�V�NROLþLQDPL��������W�YHOMD�]D�� 

(i) WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�VH�ODKNR�VHJUHMHMR�LQ�VH�NRQþQR�VDPRGHMQR�YQDPHMR�Y�
VWLNX�]�]UDNRP�åH�SUL�QRUPDOQL�WHPSHUDWXUL��EUH]�GRYDMDQMD�HQHUJLMH��VWDYHN�5����� 

(ii) WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NDWHULK�SODPHQLãþH�MH�QLåMH�RG��� o C in ki ostanejo v 
WHNRþHP�VWDQMX�Sod pritiskom, kjer posebni procesni pogoji (na primer visok tlak ali 
YLVRND�WHPSHUDWXUD��ODKNR�XVWYDULMR�WYHJDQMH�]D�QDVWDQHN��QHVUHþH� 

í GD�QHYDUQD�ODVWQRVW�³ODKNR�YQHWOMLYH�WHNRþLQH´�V�NROLþLQDPL�������������W�YHOMD�]D�WHNRþH�
snovi ali pripravke, katerih pODPHQLãþH�MH�QLåMH�RG��� o C in ki niso zelo lahko vnetljivi 
(stavek R 11, druga alinea); 

í GD� QHYDUQD� ODVWQRVW� ³]HOR� ODKNR� YQHWOMLYH´� V� NROLþLQDPL� ������ W� YHOMD� ]D� WH� ]HOR� ODKNR�
YQHWOMLYH�SOLQH�LQ�WHNRþLQH� 

(i) WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNH��NL�LPDMR�SODPHQLãþH�QLåMH�RG���o�&�LQ�YUHOLãþH��DOL�SUL�
YUHOLãþQHP�REPRþMX�–�]DþHWQR�YUHOLãþQR�WRþNR��SUL����o�&�DOL�QLåMH�SUL�QRUPDOQHP�
tlaku (stavek R 12, prva alinea), ter 

(ii) plinaste snovi in pripravke, ki so vnetljivi v stiku z zrakom pri normalni temperaturi in 
normalnem tlaku (stavek R 12, druga alinea), ne glede na to, ali jih hranimo v 
SOLQDVWHP�DOL�WHNRþHP�VWDQMX�SRG�WODNRP��UD]HQ�XWHNRþLQMHQLK�]HOR�ODKNR�YQHWOMLYLK�
SOLQRY��YNOMXþQR�]�XWHNRþLQMHQLPL��QDIWQLPL�SOLQL��LQ�]HPHOMVNHJD�SOLQD��NL�VR�QDYHGHQL�
v tabeli 1 tega dodatka, ter 

(iii) WHNRþH�VQRYL�LQ�SULSUDYNL��þH�MLK�KUDQLPR�SUL��WHPSHUDWXUL��YLãML�RG�WHPSHUDWXUH�
YUHOLãþD� 
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2. 2UJDQL]DFLMH�� NL� Y� GHORYQHP� SURFHVX� XSRUDEOMDMR�� SURL]YDMDMR�� VNODGLãþLMR�

�SUHWRYDUMDMR�� QHYDUQH� VQRYL�� L]GHODMR� QDþUWH� ]DãþLWH� LQ� UHãHYDQja na podlagi 
UH]XOWDWRY�RFHQH�RJURåHQRVWL��2FHQR�RJURåHQRVWL�L]GHODMR��þH� 

í MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL� MH�QD�]DRNURåHQHP��REPRþMX�RUJDQL]DFLMH��

YHþMD� � RG� NROLþLQH� ]D� UD]YUVWLWHY�� NL� MH� ]D� WR� QHYDUQR� VQRY� GRORþHQD� Y� GUXJHP� VWROSFX�

tabele 1 iz 1. WRþNH�WHJD�GRGDWND��DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL�  

í MH�NROLþLQD�QDMPDQM�HQH�RG�QHYDUQLK�VQRYL��NL�MH�QD�]DRNURåHQHP��REPRþMX�RUJDQL]DFLMH�LQ�

VH� UD]YUãþD�PHG�QHYDUQH� VQRYL�]�HQR�RG�QHYDUQLK� ODVWQRVWL� L]�SUYHJD� VWROSFD� WDEHOH��� L]�

1. WRþNH� WHJD� GRGDWND�� YHþMD� � RG� NROLþLQH� ]D� UD]YUVWLWHY�� NL� MH� ]D� VQRY� V� WR� QHYDUQR�
ODVWQRVWMR�GRORþHQD�Y�GUXJHP�VWROSFX�WDEHOH����DOL�HQDND�WHM�NROLþLQL� 

1H�JOHGH�QD�PHULOD�L]�SUHMãQMLK�GYHK�DOLQHL�RFHQH�RJURåHQRVWL�L]GHODMR�WXGL�RUJDQL]DFLMH�JOHGH�

na: 

í vsoto nevarnih snovi iz tDEHOH� ��� NDWHULK� SRVDPH]QH� NROLþLQH� QH� SUHVHJDMR� NROLþLQ� ]D�

razvrstitev iz drugega oziroma tretjega stolpca tabele 1, ter nevarnih snovi, ki imajo isto 
nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2, 

í vsoto nevarnih snovi, ki imajo isto nevarno lastnost iz prvega stolpca tabele 2,  

í vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 1, 2 ali 9 iz prvega stolpca 
tabele 2, in 

í vsoto nevarnih snovi, ki imajo nevarno lastnost s številko 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ali 8 iz prvega 
stolpca tabel, 

�þH�]D�HQR�RG��]JRUDM�Qavedenih vsot velja: 
 

∑ ≥
L

LL 4T ��
�

 

kjer je: 
 
Q2i –� NROLþLQD� ]D� UD]YUVWLWHY�� NL� MH� ]D� SRVDPH]QR� QHYDUQR� VQRY� GRORþHQD� Y� GUXJHP� VWROSFX�

tabele 1 oziroma tabele 2.  

 

��� �2UJDQL]DFLMH�� NL� Y�GHORYQHP�SURFHVX�XSRUDEOMDMR��SURL]YDMDMR�� VNODGLãþLMR� MHGUske 
snovi: 

a) jedrske elektrarne in jedrske toplarne, 

b) UD]LVNRYDOQL�MHGUVNL�UHDNWRUML�]�QD]LYQR�PRþMR�QDG����0:�� 

c) REMHNWL� ]D� VNODGLãþHQMH� LQ� RGODJDQMH� L]UDEOMHQHJD� MHGUVNHJD� JRULYD� LQ� YLVRNR 
radioaktivnih odpadkov. 

4. Organizacije, ki izvajajo energetsko dejavnost in imajo  najmanj 3000 odjemnih 
mest: 

a) SURL]YRGQMD�LQ�SUHQRV�HOHNWULþQH�HQHUJLMH� 

b) proizvodnja in prenos toplote za daljinsko ogrevanje.  
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5. Organizacije, ki upravljajo sistem  za oskrbo s pitno vodo z najmanj 3000 
odjemnimi mesti. 

6. Organizacije, ki upravljajo  sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek 
QHVUHþH��NDGDU�JUH�]D�QDVLSH� LQ�GUXJH�REMHNWH�]D�]DGUåHYDQMH�DOL�]ELUDQMH�YRGH��þH�

NROLþLQD�]DGUåDQH�DOL�VNODGLãþHQH�YRGH�SUHVHJD���PLOLMRQRY�P3. 

7. Organizacije, ki opravljajo  ali upravljajo: 

a) površinske (kopenske in morske) prevoze, pri katerih je zmogljivost posameznega 
SUHYR]QHJD�VUHGVWYD�YHþMD�RG�����SRWQLNRY�� 

b) SUHYR]H�OMXGL�]�JRQGROVNLPL�DOL�QLKDMQLPL�åLþQLFDPL�Y�GROåLQL�QDMPDQM�����P� 

c) �DYWRFHVWQH�SUHGRUH�GDOMãH�RG�����P��]D��QHVUHþH�Y�SUHdorih, 

d) SULVWDQLãþD�]�YHþ�NRW����SULYH]L�]D�ODGMH�� 

e) PDULQH�V�SULYH]L�]D�����SORYLO�DOL�YHþ�� 

f) PHGQDURGQD�OHWDOLãþD� 

g) ODGMHGHOQLFH�V�SULYH]L�]D���DOL�YHþ�ODGLM� 

8. 2UJDQL]DFLMH�V�SRGURþMD�UDYQDQMD�]�QHYDUQLPL�RGSDGNL�� 

a) ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke,  

b) NL�]DþDVQR��QDMPDQM����PHVHFHY��VNODGLãþLMR�QHYDUQH�RGSDGNH�Y�NROLþLQL����W�LQ�YHþ�  

 
9. 2UJDQL]DFLMH�� NL� Y� JRVSRGDUVNH� QDPHQH� L]NRULãþDMR� PLQHUDOQH� VXURYLQH� Y�

rudarskih objektih pod zemljo.   

10. Organizacije, ki upravljajo cevovode za pretok nafte, naftnih derivatov, 
]HPHOMVNHJD�SOLQD�V�SUHPHURP�����PP�DOL�YHþ� 

11. 2UJDQL]DFLMH��]D�NDWHUH�MH�ELOD�L]YHGHQD�SUHVRMD�YSOLYRY�QD�RNROMH��þH�L]�SRURþLOD�R�

vplivih na okolje za to presojo izhaja, da poseg pomeni posebno tveganje in 
nevarnost za nDVWDQHN�HNRORãNLK�LQ�GUXJLK�QHVUHþ�� 
 
 
 
 

Št. 812-10/2001-1 
Ljubljana, dne 4. februarja 2002. 
 

Vlada Republike Slovenije  
 

Mirko Bandelj  l. r. 
Generalni sekretar 
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