Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions,
ou=web-certificates, serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2006.11.23 07:36:24 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

120

Ljubljana, četrtek

e-pošta: info@uradni-list.si

23. 11. 2006

DRŽAVNI ZBOR
5102.

Pomorski zakonik (uradno prečiščeno
besedilo) (PZ-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pomorskega zakonika, ki obsega:
– Pomorski zakonik – PZ (Uradni list RS, št. 26/01 z
dne 12. 4. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika – PZ-A (Uradni list RS, št. 21/02 z dne 11. 3. 2002),
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o dopolnitvah Pomorskega zakonika – PZ-B
(Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije – ZPLD-1A (Uradni
list RS, št. 98/05 z dne 7. 11. 2005) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika – PZ-C (Uradni list RS, št. 49/06 z dne 12. 5. 2006)
Št. 326-04/94-6/14
Ljubljana, dne 29. septembra 2006
EPA 857-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

POMORSKI ZAKONIK
uradno prečiščeno besedilo
(PZ-UPB2)
PRVI DEL
I. poglavje – SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakonik ureja suverenost, suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor Republike Slovenije na morju, varnost
plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah,
varstvo morja pred onesnaževanjem s plovil ter pravni režim
pristanišč; stvarnopravna razmerja ter pogodbena in druga
obligacijska razmerja, ki se nanašajo na plovila; vpis plovil,
omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, izvršbo in
zavarovanje na plovilih in kolizijska pravila.
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2. člen
Določbe tega zakonika (v nadaljnjem besedilu: zakon)
se uporabljajo za ladje, čolne in druga plovila, ki imajo slovensko državno pripadnost, in za razmerja v zvezi s plovbo
v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike
Slovenije, če ni v tem zakonu drugače določeno.

men:

3. člen
V tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji po-

1. plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po morju;
2. plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma zasidrana ali položena na morsko dno in ni namenjena
za plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča,
pontonski mostovi, plavajoče ploščadi, kopališčne ploščadi,
privezne in signalne boje, školjčišča in druge naprave za
izkoriščanje morja);
3. ladja, razen vojaške ladje, je plovilo, ki je usposobljeno za plovbo po morju in meri v dolžino 24 metrov ali več;
4. trgovska ladja je ladja, ki se uporablja za gospodarske namene;
5. potniška ladja je plovilo s katero se sme prevažati
več kot 12 potnikov;
6. tovorna ladja je trgovska ladja, ki je namenjena prevozu tovorov;
7. tanker je ladja, namenjena prevozu tekočin in plinov;
8. ribiška ladja je ladja, ki je namenjena in opremljena za
ribolov ali lov drugih živih bitij v morju in na morskem dnu;
9. znanstvenoraziskovalna ladja je ladja ali drugo plovilo, opremljeno za znanstvena ali druga raziskovanja morja,
morskega dna ali njegovega podzemlja;
10. jedrska ladja je ladja na jedrski pogon ali ladja,
opremljena z jedrsko napravo;
11. javna ladja je ladja v lasti ali uporabi države, ki ni
vojaška ladja, uporablja pa jo država oziroma njen organ
izključno v negospodarske namene;
12. vojaška ladja je plovilo, ki pripada vojski, je pod
poveljstvom vojaškega častnika, katere posadka je vojaška
oziroma pod vojaško disciplino in ima zunanja razpoznavna
znamenja vojaških ladij;
13. sestav tujih vojaških ladij je več tujih vojaških ladij, ki
plovejo skupaj pod poveljstvom enega vojaškega častnika;
14. ladja v gradnji je stvar od trenutka položitve gredlja
ali podobnega gradbenega postopka, do vpisa v ladijski
register;
15. čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov;
16. ribiški čoln je čoln, ki je namenjen in opremljen za
ribolov ali lov drugih živih bitij v morju in na morskem dnu;
17. mednarodno potovanje je potovanje iz slovenskega
pristanišča v tuje pristanišče in obratno;
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18. ladjar je oseba, ki je kot posestnik ladje nosilec
plovbnega podjema; dokler se ne dokaže nasprotno, se
šteje, da je ladjar oseba, za katero je v register ladij vpisano,
da je lastnik;
19. SDR (special drawing right, posebna pravica črpanja) je obračunska enota, kot jo je definiral Mednarodni
denarni sklad;
20. potnik je vsaka oseba na ladji ali čolnu, razen otrok,
ki so stari manj kot eno leto, oseb, zaposlenih na ladji, v katerikoli lastnosti in družinskih članov posadke;
21. jahta je ladja, ki se v negospodarske namene uporablja za razvedrilo, šport ali rekreacijo;
22. ladja v razpremi je trgovska ladja, ki več kakor
30 dni ne opravlja gospodarskih dejavnosti iz ekonomskih
razlogov ali zaradi svoje nesposobnosti za plovbo;
23. olje je vsako obstojno olje, posebno surova nafta,
težko dizelsko olje in olje za mazanje, ne glede na to, ali se
prevažajo na ladji kot tovor ali kot gorivo za pogon;
24. dolžina ladje je največja dolžina ladje, brez pritiklin;
25. akvatorij je vodni prostor, ki služi pristanišču;
26. ro-ro je plovilo s posebnimi prostori za vozila;
27. hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže visoke hitrosti.
Določbe tega zakona, ki se uporabljajo za javne ladje,
veljajo tudi za čolne, ki se uporabljajo za upravne namene.
Določbe tega zakona, ki veljajo za ladje, se uporabljajo
tudi za čolne, če tako določajo mednarodne konvencije in
predpisi Evropske unije.
Ta zakon prenaša v slovenski pravni red določbe naslednjih direktiv Evropske unije:
– Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o
skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene
za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe
pomorskih uprav, s spremembami;
– Direktiva Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o
uveljavitvi mednarodnih standardov za varnost ladij, preprečevanje onesnaževanja ter pogoje za življenje in delo
na ladjah, ki uporabljajo pristanišča Skupnosti in plujejo v
vodah v pristojnosti držav članic (pomorska inšpekcija), s
spremembami;
– Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o
pomorski opremi, s spremembami;
– Direktiva Sveta 97/70/ES z dne 11. decembra 1997
o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška
plovila dolžine 24 metrov in več, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o
varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje, s spremembami;
– Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, s spremembami;
– Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o
sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili, s
spremembami;
– Direktiva 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in
postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz
razsutega tovora;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/6/ES
z dne 18. februarja 2002 o formalnostih poročanja za ladje, ki
priplujejo v pristanišča držav članic Skupnosti in/ali izplujejo
iz njih, s spremembami;
– Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja
in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive
Sveta 93/75/EGS, s spremembami;
– Direktiva 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij, s spremembami in
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– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES
z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in
uvedbi kazni za kršitve.
II. poglavje – SUVERENOST REPUBLIKE SLOVENIJE
4. člen
Suverenost Republike Slovenije na morju se razteza
prek njenega kopnega območja in njenih notranjih morskih
voda na teritorialno morje Republike Slovenije, na zračni
prostor nad njim, kakor tudi na morsko dno in podzemlje
tega morja.
Republika Slovenija lahko izvršuje svoje suverene pravice, jurisdikcijo in nadzor nad morsko površino, morskim
vodnim stebrom, morskim dnom in morskim podzemljem
onkraj meja državne suverenosti v skladu z mednarodnim
pravom.
Republika Slovenija skrbi za varstvo svojih notranjih
morskih voda in teritorialnega morja pred onesnaženjem ter
ohranja in pospešuje izboljšanje morskega okolja.
5. člen
Notranje morske vode Republike Slovenije obsegajo
vsa pristanišča, zalive ter sidrišče koprskega pristanišča,
ki ga omejuje poldnevnik 13° 40' vzhodno in vzporednik
45° 35' severno.
6. člen
Tuja trgovska ladja in tuja potniška ladja, sme vpluti v
notranje morske vode Republike Slovenije zaradi vplovitve v
pristanišče Republike Slovenije, namenjeno za mednarodni
pomorski promet, tuja ladja, namenjena za šport in razvedrilo ali čoln pa tudi v druga pristanišča v skladu s predpisi, ki
urejajo pomorsko plovbo.
Tuja trgovska ladja sme pluti po notranjih morskih vodah
zaradi vplovitve v pristanišče oziroma izplovitve iz pristanišča
ter plovbe med pristanišči, odprtimi za mednarodni pomorski
promet, po najkrajši običajni poti.
Minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljevanju: minister), določi za ladje iz prejšnjega odstavka drug način plovbe
po notranjih morskih vodah, če to zahtevajo interesi obrambe
države ali varnost plovbe.
7. člen
Prevoz blaga in potnikov iz enega slovenskega pristanišča v drugega (kabotažo) opravljajo domače osebe prosto,
tuje osebe pa pod pogojem vzajemnosti.
8. člen
Tuji vojaški ladji, tuji javni ladji, tuji jedrski ladji, tuji ribiški
ladji in tuji znanstveno raziskovalni ladji je prepovedan prehod skozi notranje morske vode Republike Slovenije.
Tuja vojaška ladja, tuja javna ladja, tuja vojaška jedrska
ladja, tuja vojaška ladja z jedrskim orožjem, tuja ribiška ladja
oziroma tuja znanstvenoraziskovalna ladja sme vpluti v notranje morske vode Republike Slovenije z namenom, da se
tu mudi, če dobi za to prej dovoljenje, ki ga izda:
1. za tujo vojaško ladjo, tujo vojaško jedrsko ladjo in
tujo vojaško ladjo z jedrskim orožjem – minister, pristojen
za obrambo;
2. za tujo javno ladjo in tujo znanstvenoraziskovalno
ladjo – minister, pristojen za notranje zadeve;
3. za tujo ribiško ladjo – minister, pristojen za ribolov.
Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah Republike Slovenije se ne sme dovoliti tuji vojaški ladji, ki s svojim
obiskom ogroža varnost Republike Slovenije.
Tuja znanstvenoraziskovalna ladja sme vpluti v notranje morske vode Republike Slovenije zaradi vplovitve v
pristanišče Republike Slovenije, namenjeno za mednarodni
pomorski promet brez predhodnega dovoljenja iz 2. točke
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drugega odstavka tega člena ob pogoju vzajemnosti ali če
gre za znanstvenoraziskovalno ladjo, ki plove pod zastavo mednarodne organizacije, katere članica je Republika
Slovenija.
9. člen
V notranje morske vode Republike Slovenije smejo
hkrati pripluti na obisk največ tri vojaške ladje iste državne
pripadnosti.
Obisk tuje vojaške ladje v notranjih morskih vodah Republike Slovenije ne sme trajati dlje kot deset dni.
Slovensko pristanišče, namenjeno za obisk tuje vojaške
ladje ali sestava vojaških ladij, je pristanišče Koper, ki je namenjeno za mednarodni javni promet.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v
posameznih primerih, če to zahtevajo posebni interesi Republike Slovenije, dovoliti obisk tuje vojaške ladje, čeprav niso
izpolnjeni pogoji iz prejšnjih dveh odstavkov.
Med obiskom v notranjih morskih vodah Republike Slovenije je lahko na tuji vojaški ladji vkrcana samo ladijska
posadka in tiste druge osebe, za katere je izdal soglasje
minister, pristojen za zunanje zadeve.
10. člen
Vlada odpove muditev v slovenskih notranjih morskih
vodah tuji vojaški ladji ali sestavu tujih vojaških ladij, če se
ladja, njen čoln ali letalo oziroma njena posadka na kopnem
ne ravna po določbah tega zakona in drugih predpisov Republike Slovenije, kot tudi v drugih opravičenih primerih.
11. člen
Tuja ladja, ki se mora zaradi višje sile oziroma stiske na
morju umakniti v notranje morske vode Republike Slovenije,
mora o tem takoj obvestiti Upravo Republike Slovenije za
pomorstvo ta pa organ za notranje zadeve, ki je pristojen za
nadzor državne meje.
12. člen
Domače in tuje fizične in pravne osebe smejo v notranjih morskih vodah in teritorialnem morju Republike Slovenije
znanstveno raziskovati, proučevati, in meriti morje, morsko
dno ali njegovo podzemlje ali opravljati druge podvodne dejavnosti samo na osnovi predhodnega dovoljenja, ki ga izda
minister ob soglasju ministra, pristojnega za notranje zadeve,
če za to obstoji interes Republike Slovenije.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo pristojnim
državnim organom posredovati podatke, ki so jih pridobile
na ta način.
Vlada predpiše pogoje glede varnosti ljudi in plovil ter
varstva okolja, ki se morajo upoštevati ob izdaji dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena.
13. člen
Teritorialno morje Republike Slovenije je morsko območje, ki se razteza od temeljne črte v smeri odprtega morja
do njegove zunanje meje, dopustne po mednarodnem pravu
oziroma do mejne črte, določene z mednarodno pogodbo.
Temeljna črta je črta srednjega nivoja nizkih nižjih vod
ali ravna črta, ki zapira vhod v zaliv.
Pri določanju temeljne črte teritorialnega morja se kot
del obale štejejo tudi najbolj izpostavljene stalne pristaniške
zgradbe, ki so sestavni del pristaniškega sistema.
Zunanja meja teritorialnega morja je državna meja Republike Slovenije na morju.
Pomorsko karto Republike Slovenije izda minister v
skladu z mednarodnimi standardi za pomorsko hidrografijo.
14. člen
Pod pogoji, ki so predpisani s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, imajo ladje vseh držav pravico
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do neškodljivega prehoda skozi teritorialno morje Republike
Slovenije.
Neškodljiv prehod ladje pomeni plovbo skozi teritorialno
morje Republike Slovenije brez vplovitve v notranje morske
vode ali plovbo zaradi vplovitve v notranje morske vode
oziroma zaradi izplovitve iz teh voda na odprto morje, če ne
posega v red, mir ali varnost Republike Slovenije.
Neškodljiv prehod iz drugega odstavka tega člena mora
tuja ladja opraviti brez prekinitev in odlašanja.
Tuja ladja, ki izkoristi pravico do neškodljivega prehoda, se sme ustaviti in zasidrati samo zaradi dogodkov, ki jih
zahteva redna plovba oziroma višja sila in stiska na morju ali
zaradi pomoči ljudem, ladjam ali letalom, ki so v nevarnosti
ali stiski.
15. člen
Za neškodljiv prehod po prejšnjem členu se ne šteje
prehod tuje ladje skozi teritorialno morje Republike Slovenije,
kadar ta ladja opravlja kakšno izmed naslednjih dejavnosti:
1. grožnjo s silo ali uporabo sile zoper suverenost, teritorialno celovitost in z Ustavo Republike Slovenije določeno
pravno ureditev ali kakršnokoli drugo ravnanje, s katerim se
kršijo načela mednarodnega prava;
2. kakršnokoli vajo ali urjenje z orožjem katerekoli vrste;
3. kakršnokoli zbiranje obvestil ali podatkov, ki utegne
škodovati obrambi ali varnosti Republike Slovenije;
4. kakršnokoli propagandno dejavnost, ki škoduje
obrambi ali varnosti Republike Slovenije;
5. vzletanje z ladje, pristajanje ali sprejemanje kakršnegakoli letala na ladjo;
6. lansiranje z ladje in spuščanje ali sprejemanje na
ladjo kakršnekoli vojaške naprave;
7. vkrcanje ali izkrcanje tovora, denarja ali ljudi v nasprotju s carinskimi, davčnimi, zdravstvenimi ali drugimi predpisi Republike Slovenije ali predpisi o vstopu in muditvi tujcev
v Republiki Sloveniji;
8. kakršnokoli dejavnost, ki onesnažuje morje ali okolje;
9. kakršenkoli ribolov ali ulov rib in drugih morskih organizmov v morju;
10. kakršnokoli raziskovanje, proučevanje ali merjenje;
11. kakršnokoli dejavnost zaradi neupravičenega in nedovoljenega vključevanja v katerikoli komunikacijski sistem
ali kakšen drug sistem ali naprave Republike Slovenije;
12. kakršnokoli drugo dejavnost, ki ni v neposredni zvezi s prehodom.
16. člen
Kadar je tuja ladja v teritorialnem morju Republike Slovenije, mora izobesiti zastavo državne pripadnosti, v notranjih morskih vodah pa tudi zastavo Republike Slovenije.
Tuja ladja v razpremi se sme muditi v notranjih morskih
vodah ali v teritorialnem morju Republike Slovenije pod pogoji, ki jih glede stanja ladje, pozicije in časa določi za vsak
posamezen primer vlada.
Ladja, ki ne zaprosi za dovoljenje za razpremo ali ne
spoštuje pogojev, ki jih določi vlada, mora na zahtevo in
pod pogoji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo izpluti
iz notranjih morskih voda in teritorialnega morja Republike
Slovenije. Če tega ne stori, jo lahko vlada proda na javni
dražbi ali na drug najprimernejši način, kupnino pa po odbitju
stroškov prodaje ladje položi za račun ladjarja pri pristojnem
sodišču.
17. člen
Tuji ribiški ladji je med prehodom skozi teritorialno morje
Republike Slovenije prepovedan vsak ribolov ali ulov rib in
drugih morskih organizmov v morju in na morskem dnu.
Tuja ribiška ladja iz prejšnjega odstavka mora imeti vidne oznake ribiške ladje in mora pluti skozi teritorialno morje
Republike Slovenije po najkrajši poti s hitrostjo, ki ni manjša
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od ekonomske, brez zaustavljanja ali sidranja, razen če je to
nujno zaradi višje sile oziroma stiske na morju.
Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na
ribiško ladjo, ki ima dovoljenje za ribolov v teritorialnem
morju Republike Slovenije, dokler je v območju, v katerem
je ribolov dovoljen.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za tuje ribiške
čolne.
18. člen
Tuje vojaške ladje, tuji tankerji, tuje jedrske ladje in
druge tuje ladje, ki prevažajo jedrske ali druge nevarne ali
škodljive snovi, morajo pri neškodljivem prehodu skozi teritorialno morje Republike Slovenije uporabljati plovno pot,
določeno s posebnim predpisom za te vrste ladij ali sisteme
ločene plovbe na območju, kjer so ti sistemi določeni in
predpisani ter izpolnjevati druge predpisane pogoje, ki se
nanašajo na varnost plovbe, preprečevanje trčenja na morju
in varstvo morskega okolja pred onesnaženjem.
Država tuje vojaške ladje mora o namenu neškodljivega prehoda svoje vojaške ladje skozi teritorialno morje
Republike Slovenije obvestiti po diplomatski poti ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve najmanj 24 ur pred vplovitvijo v
teritorialno morje Republike Slovenije.
19. člen
Tuja podmornica in druga tuja podvodna plovila morajo
med prehodom skozi teritorialno morje Republike Slovenije
pluti na morski površini in imeti izobešeno zastavo svoje
države.
20. člen
Minister, pristojen za obrambo, lahko s soglasjem ministra, pristojnega za notranje zadeve, in ministrom določi kot
nujen varnostni ukrep cono v teritorialnem morju Republike
Slovenije, skozi katero je prehod tujih ladij začasno ustavljen
ali omejen.
Akt o mejah cone iz prvega odstavka tega člena s potrebnimi podatki se objavi v obvestilih za pomorščake, ki jih
izda pomorski organ pristojen za Sredozemlje.
21. člen
Če se tuja vojaška ali tuja javna ladja ne ravna po
določbah 15. do 20. člena tega zakona o neškodljivem prehodu ter ne upošteva poziva, ki ji je bil dan, naj se ravna po
teh predpisih, pooblaščeni organi za nadzor državne meje
od nje zahtevajo, naj nemudoma zapusti teritorialno morje
Republike Slovenije.
22. člen
Tuja ladja se preganja, če pristojni organ utemeljeno
sumi, da je ladja, njen čoln ali čoln, ki dela skupaj z njo, kršil
ta zakon ali druge slovenske predpise.
Pregon tuje ladje se sme začeti samo, če se ladja, njen
čoln ali čoln, ki dela skupaj z njo, nahaja v notranjih morskih
vodah ali teritorialnem morju Republike Slovenije in če se ne
ustavi, ko ji je z razdalje, ki omogoča sprejem poziva, dan za
to optični ali zvočni poziv.
Pregon tuje ladje se sme nadaljevati po splošno priznanih pravilih mednarodnega prava, če ni bil prekinjen, vse
dokler ladja ne vplove v teritorialno morje svoje ali katere druge države. Preganjati jo smejo samo ladje ali letala organa,
pooblaščenega za nadzor državne meje. Za začetek pregona
ni nujno, da je ladja ali letalo, ki preganja, v teritorialnem
morju Republike Slovenije.
Tuja ladja, zajeta pri pregonu, se izroči pristojnemu
organu v najbližjem pristanišču Republike Slovenije.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega poglavja opravlja
policija.
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DRUGI DEL – VARNOST PLOVBE
I. poglavje – SKUPNE DOLOČBE
24. člen
Varnost plovbe po tem zakonu se zagotavlja z določanjem pogojev, ki jih morajo izpolnjevati plovne poti v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah, objekti za varnost
plovbe, pristanišča, sidrišča, ladje in člani ladijske posadke
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plovila in plavajoče naprave ter posadke na njih.
Z namenom zagotoviti varnost plovbe zagotavlja Republika Slovenija hidrografske dejavnosti v teritorialnem morju
in notranjih morskih vodah v skladu z mednarodnimi konvencijami.
25. člen
Osebe, ki opravljajo prevoz v javnem prometu, izkoriščajo pristanišče ali skrbijo za vzdrževanje in zaznamovanje
plovnih poti v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah
Republike Slovenije so dolžne:
1. organizirati kontrolo nad izvajanjem nalog, ki se nanašajo na varnost plovbe;
2. trajno izvajati kontrolo nad varnostjo plovbe;
3. voditi predpisane podatke, ki so pomembni za varnost plovbe;
4. voditi dokumente in zbrati podatke o pomorščakih,
ki so vkrcani na ladjah, o njihovih izkušnjah, usposabljanju,
zdravstveni sposobnosti in sposobnosti za dodeljene dolžnosti in dela na ladji.

za:

26. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pristojna

– posamezne naloge v zvezi z razvojem pristaniške
infrastrukture, ki je v lasti Republike Slovenije;
– nadzor nad varnostjo plovbe, nad izvajanjem reda v
pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja in notranjih
morskih voda;
– organiziranje radijske službe bedenja ter službe spremljanja ter nadzora plovbe;
– izdajanje dovoljenj za obratovanje pristanišč;
– urejanje pomorskega prometa;
– strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem objektov
za varnost plovbe in plovnih poti, nad rednim vzdrževanjem
pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet ter nad
rednim zbiranjem odpadkov s plovil;
– izdajanje soglasij za gradnjo in obnovo objektov na
obali ali v morju z vidika varnosti plovbe;
– izdajanje dovoljenj za vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristanišča;
– izdajanje pilotskih izkaznic in vodenje registra pilotov;
– odrejanje obvezne pilotaže ter obvezne vleke plovil
in določanje potrebnega števila vlačilcev za izvajanje vleke,
gašenje in reševanje;
– izdajanje dovoljenj ladjam za poskusno vožnjo;
– ugotavljanje sposobnosti čolnov dolžine do 12 metrov
za plovbo;
– ugotavljanje usposobljenosti oseb za upravljanje čolnov in izdajanje ustreznih listin, izvajanje strokovnih izpitov in
izdajanje pooblastil ter izdajanje pomorskih knjižic in vodenje
evidenc o izdanih listinah;
– izdajanje dovoljenj za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče naprave na morsko dno, izdajanje dovoljenj
za dviganje potopljenih stvari;
– sprejemanje zapisnika o rojstvu, smrti in sprejeti izjavi
poslednje volje, ki jih sestavi poveljnik ladje;
– vodenje ladijskega registra in vodenje vpisnika morskih čolnov ter potrjevanje ladijskih knjig;
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– izdajanje dovoljenj za prosti promet z obalo in izdajanje dovoljenj za odhod ladje;
– pobiranje pristojbine za uporabo objektov za varnost
plovbe.
Evidence iz devete in trinajste alinee prejšnjega odstavka, razen evidence o pomorskih knjižicah, obsegajo naslednje podatke: osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, številko in datum
vloge, datum izpita, uspeh in ocene dosežene na izpitu,
datum izdaje in serijsko številko listine. Evidenca o izdanih
pomorskih knjižicah obsega naslednje podatke: osebno ime,
datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, višino ter barvo las
in oči, stalno oziroma začasno prebivališče, datum izdaje in
serijsko številko listine.
Evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno, razen
podatkov iz evidence o pomorskih knjižicah, ki se hranijo pet
let po prenehanju veljavnosti pomorske knjižice. Pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.
Za izvajanje pristojnosti iz prvega odstavka tega člena
ima Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pravico do
vpogleda v Centralni register prebivalstva in v zbirke podatkov v upravljanju javnega sektorja za pridobitev naslednjih
podatkov: osebno ime, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo,
prebivališče, zaposlitev, šolska izobrazba in vozniško dovoljenje.
II. poglavje – PLOVNE POTI
27. člen
Plovna pot v teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah Republike Slovenije je pas na morju, ki je dovolj
globok in dovolj širok za varno plovbo ladje in je po potrebi
zaznamovan z objekti za varnost plovbe.
Objekti za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije
so svetilniki, obalne luči, boje in druga znamenja, signalne
in radijske postaje, optične, zvočne, električne, elektronske,
radarske in druge naprave za varno plovbo po morju, plovnih
poteh in v pristaniščih.
Kadar je zaradi gostega prometa ali naravnih danosti za
zagotovitev varnosti plovbe potrebno, lahko minister določi
režim ločene plovbe, tako da se smer plovbe ladij določi s
signalnimi bojami, radarskimi odbojniki in drugimi oznakami.
Shematični prikaz take plovne poti, za katero velja režim ločene plovbe, se vriše na pomorske karte, opiše v priročnikih
in navodilih za pomorščake.
28. člen
Plovnost plovnih poti v teritorialnem morju in notranjih
morskih vodah Republike Slovenije je treba vzdrževati tako,
da se na njih postavlja objekte za varnost plovbe in zagotavlja njihovo pravilno delovanje.
29. člen
Investitor, lastnik ali uporabnik objektov ali sredstev, ki
pomenijo stalne ali začasne ovire na plovni poti (mostovi,
kabli, potopljeni objekti ipd.) mora v roku, ki ga določi Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, postaviti in vzdrževati luči
in znamenja za zaznamovanje teh ovir.
Če oseba iz prejšnjega odstavka ne postavi predpisane luči ali drugega znamenja ali če postavljene luči ali
drugega znamenja ne vzdržuje v dobrem stanju, stori to na
njen račun oseba, ki skrbi za vzdrževanje in zaznamovanje
plovne poti, na zahtevo Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo.
Oseba iz prvega odstavka tega člena mora o oviri
takoj obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki
podatke o oviri objavi v obvestilih za pomorščake, ki jih izda
pomorski organ, pristojen za Sredozemlje.
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30. člen
Za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih
plovnih poteh plačujejo lastniki oziroma uporabniki plovil
pristojbino.
Pristojbino iz prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Pristojbina za
uporabo objektov za varnost plovbe je prihodek državnega
proračuna.
Minister določi višino pristojbine za uporabo objektov za
varnost plovbe ter pogoje in način plačila.
31. člen
Obalne radijske postaje opravljajo radijsko službo za
varstvo človekovega življenja in varnost plovbe na morju.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo zagotovi radijsko službo bdenja ter službo spremljanja in nadzora pomorske plovbe v teritorialnem morju Republike Slovenije.
Plovila, ki imajo radijsko postajo, morajo med plovbo
organizirati službo bdenja v skladu s predpisi o radijskem
prometu.
III. poglavje – PRISTANIŠČA
1. Splošno
32. člen
Pristanišče je vodni in priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali negrajene dele obale, valolome, naprave
in objekte, ki so namenjeni za privezovanje, za zasidranje
in varstvo ladij, za izgradnjo in vzdrževanje plovil, vkrcevanje in izkrcevanje oseb in tovora, skladiščenje in druga
opravila z blagom, proizvodnjo, oplemenitenje, kontrolo in
dodelavo blaga in za druge gospodarske aktivnosti, ki so s
temi dejavnostmi v medsebojni gospodarski, prometni ali
tehnološki zvezi. Grajeni deli obale, namenjeni za privezovanje ladij, vkrcavanje in izkrcavanje oseb in tovora, so
operativne obale.
Grajene obale, akvatorij, valolomi, pristopi na pomole,
naprave za privezovanje, dovozne poti, železniški tiri, vhodi,
ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, elektroinstalacije, razsvetljava, drugi objekti, ki po namenu služijo varnosti
plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti in drugih aktivnosti, navedenih v prvem
odstavku tega člena, ter telekomunikacijske instalacije so
pristaniška infrastruktura.
Pristaniška infrastruktura brez akvatorija je last Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti ali oseb zasebnega
prava. Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost prepusti upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture
iz prejšnjega odstavka upravljalcu pristanišča s podelitvijo
koncesije.
Dovozne poti, železniški tiri, vhodi, ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, elektro instalacije, razsvetljava in
telekomunikacijske instalacije na območju koprskega tovornega pristanišča, predstavljajo vložek premoženja Republike
Slovenije v osnovni kapital Luke Koper, d.d.. Luka Koper d.d.
mora ohranjati osnovno funkcijo teh objektov kot del pristaniške infrastrukture.
Pristaniška infrastruktura se uporablja za namen, kateremu služi in ne more biti del stečajne mase.
33. člen
Usmeritve za trajnostni razvoj pomorstva in zagotavljanje varnosti pomorskega prometa se določijo z nacionalnim
programom razvoja pomorstva Republike Slovenije, ki ga na
predlog vlade sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
34. člen
Razvoj pristaniške infrastrukture načrtuje upravljalec
pristanišča s programom razvoja pristanišča, ki mora biti
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usklajen z nacionalnim programom iz prejšnjega člena tega
zakona in na katerega mora predhodno pridobiti soglasje
vlade.
35. člen
Pristanišča so:
– pristanišča, namenjena za javni promet;
– pristanišča za posebne namene;
– vojaška pristanišča.
Pristanišča, namenjena za mednarodni javni promet
in vojaška pristanišča ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati,
določi vlada.
Ostala pristanišča določi organ lokalne skupnosti, na
območju katere leži pristanišče.
Organ, ki določa vrsto pristanišča, lahko določi, da se
del pristanišča odredi za posebne namene.
36. člen
Pristanišče, namenjeno za javni promet, je tisto, v katerem se izvajajo javni prevoz potnikov in blaga v pomorskem
prometu in s tem povezane pristaniške dejavnosti.
Pristanišče, namenjeno za javni promet, je lahko odprto
za domači ali za mednarodni promet ali za domači in mednarodni promet.
Šteje se, da so pristanišča, ki so po tem zakonu odprta
za mednarodni promet, odprta tudi za domači promet.
37. člen
Pristanišča za posebne namene so:
– športna pristanišča;
– turistična pristanišča (marine);
– krajevna pristanišča;
– druga pristanišča.
38. člen
Turistično pristanišče (marina) je pristanišče, namenjeno za pristajanje, shranjevanje, prezimovanje in oskrbovanje
ladij, namenjenih za šport in razvedrilo in čolnov.
Športno pristanišče je pristanišče, namenjeno za športne dejavnosti.
Krajevno pristanišče je namenjeno privezu in shranjevanju plovil, ki je organizirano v obliki komunalnih privezov,
mestnega pristanišča, lokalnega pristanišča ali mandrača.
Druga pristanišča so pristanišča, ki jih za opravljanje
svoje dejavnosti uporabljajo gospodarski subjekti, niso pa
namenjena javnemu prometu.
39. člen
Pristanišča smejo biti odprta za javni promet ali za posebne namene, če je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pred tem ugotovila, da so izpolnjeni predpisani pogoji za
varnost plovbe v pristanišču in varen privez plovil.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda po ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, dovoljenje za odprtje pristanišča za javni promet ali za posebne
namene (obratovalno dovoljenje). Dovoljenje se izda na pisno vlogo investitorja oziroma upravljalca pristanišča.
Pogoje za varnost plovbe v pristanišču in varen privez
plovil predpiše minister.
2. Pristaniška dejavnost
40. člen
Pristaniška dejavnost je vkrcevanje in izkrcevanje tovora, vstopanje in izstopanje potnikov, skladiščenje, sortiranje,
dodelava in oplemenitenje blaga, oskrba ladij in prevoznih
sredstev ter njihovih posadk in potnikov, pristaniška pilotaža
in vleka ladij ter druge gospodarske dejavnosti, vključno z
industrijsko proizvodnjo, ki omogočajo popolnejše in gospodarnejše izkoriščanje pristanišča oziroma njegovih objektov
in opreme.
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41. člen
Upravljalec pristanišča mora organizirati delovanje pristanišča tako, da zagotavlja varno plovbo in varstvo okolja
in voda in zaščito pristanišča ter zagotavlja dejavnosti, ki so
potrebne za nemoteno delovanje pristanišča, za katerega
je pristanišče namenjeno (pilotaža, vleka plovil, izvajanje
prekladalnih storitev ter podobno).
42. člen
Upravljalec pristanišča, ki je odprto za javni promet,
mora omogočiti vsaki osebi pod enakimi pogoji uporabo
operativnih obal, valolomov in drugih objektov v pristanišču,
glede na njihov namen in v mejah razpoložljivih zmogljivosti,
če ni v tem zakonu drugače določeno.
Upravljalec pristanišča, ki ni odprto za javni promet,
vendar izpolnjuje pogoje, da se vanj zatečejo plovila ob elementarnih nesrečah, mora pod pogoji iz prejšnjega odstavka
zagotoviti uporabo pristanišča kot objekta za varnost plovbe,
dokler trajajo naravne nesreče.
3. Gospodarska javna služba
43. člen
Na področju pomorskega prometa se v pogojih gospodarske javne službe izvajajo naslednje storitve:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet;
– redno zbiranje odpadkov s plovil;
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti.
Gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka je
obvezna gospodarska javna služba.
44. člen
Gospodarska javna služba na področju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča so naslednje storitve:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet;
– redno zbiranje odpadkov s plovil;
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti.
Izvajanje gospodarske javne službe iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija.
Republika Slovenija zagotavlja izvajanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti tudi v drugih pristaniščih, namenjenih za
javni promet, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih in
izven območij naštetih pristanišč, razen pristanišč iz drugega
odstavka 45. člena tega zakona.
45. člen
Lokalne skupnosti, na območju katerih ležijo pristanišča, razen pristanišča iz prejšnjega člena tega zakona, zagotavljajo gospodarsko javno službo na področju pomorskih
dejavnosti za naslednje storitve:
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet;
– redno zbiranje odpadkov s plovil.
Lokalne skupnosti zagotavljajo tudi izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost
plovbe in plovnih poti v marinah in športnih pristaniščih.
46. člen
Izvajalec gospodarske javne službe na področju pomorskih dejavnosti:
– z rednim vzdrževanjem pristaniške infrastrukture zagotavlja takšno stanje te infrastrukture, da je v celoti zagotavljen njen namen;
– skrbi za vsakodnevno zbiranje odpadkov s plovil;
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– redno vzdržuje objekte za varnost plovbe in plovne
poti v takšnem stanju, da ti v celoti zagotavljajo funkcijo,
kateri so namenjeni.

bolezni oseb na ladji ter nudenja zdravniške pomoči osebam
na ladji, vendar le za čas, ki je nujen za izvršitev potrebnih
dejanj.

47. člen
Gospodarska javna služba na področju pomorskih dejavnosti se zagotavlja v naslednjih oblikah:
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava;
– v javnem podjetju;
– v režijskem obratu.
Akt o oblikah in načinu izvajanja gospodarske javne
službe sprejme vlada za tiste storitve, ki jih zagotavlja Republika Slovenija in pristojni organ lokalne skupnosti za tiste, ki
jih zagotavlja lokalna skupnost.

55. člen
Pristaniške pristojbine so lahko glede na naravo storitev
pogodbeno določene pavšalno (mesečno, letno).

4. Financiranje gospodarske javne službe
48. člen
Gospodarske javne službe iz 43. člena tega zakona se
financirajo zlasti iz naslednjih virov:
– pristojbine za uporabo pristanišča,
– ladijske ležnine,
– pristojbine za privez,
– cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil,
– proračuna.
Pristaniške pristojbine in cene za storitve iz prejšnjega
odstavka, se plačujejo izvajalcu gospodarske javne službe,
ki jih evidentira kot del prihodkov iz naslova opravljanja gospodarske javne službe na področju pomorskega prometa
oziroma pristaniških storitev.
Izvajalec gospodarske javne službe mora ločeno voditi
računovodsko evidenco glede obračuna stroškov in prihodkov iz prvega odstavka tega člena.
Razlika med stroški izvajanja gospodarske javne službe
in prihodki iz naslova pristojbin se nakazujejo v proračun.
49. člen
Glede uporabe pristanišč, ki so odprta za mednarodni
javni promet, in glede plačevanja pristaniških pristojbin, so
tuje ladje ob pogoju vzajemnosti izenačene s slovenskimi.
50. člen
Pristojbino za uporabo pristanišča plača plovilo za vkrcevanje in izkrcevanje potnikov in tovora in sicer od vsakega
vkrcanega oziroma izkrcanega potnika oziroma v določenem
znesku od vsake tone ali druge primerne količinske enote
vkrcanega ali izkrcanega tovora ali od velikosti plovila (dolžine oziroma nosilnosti plovila).
Pristojbino za uporabo pristanišča plača tudi oseba,
ki uporablja pristanišče pri opravljanju gospodarske dejavnosti.
51. člen
Ladijsko ležnino plačuje ladja za uporabo obale ali pristaniškega vodnega prostora v kakršenkoli namen, razen za
vkrcevanje ali izkrcevanje potnikov in tovora.
Kadar ladja uporablja samo pristaniški vodni prostor,
plača zmanjšano ležnino.
52. člen
Pristojbino za privez plačujejo plovila, ki trajno ali začasno uporabljajo privez.
53. člen
Domače in tuje vojaške ladje in ladje, na katerih so
vodje držav ter ladje ali čolni, ki se uporabljajo za upravne
namene, ne plačajo pristaniških pristojbin.
54. člen
Pristaniških pristojbin ne plačajo plovila, kadar pristanejo v pristanišču zaradi reševanja brodolomcev, smrti ali

56. člen
Pristaniške pristojbine morajo biti javno objavljene.
Minister daje soglasje k pristaniškim pristojbinam pred
njihovo objavo. Minister izda soglasje k pristojbinam, ki po
obsegu, vrsti in višini zagotavljajo nemoteno izvajanje storitev
gospodarskih javnih služb iz 43. člena tega zakona.
Kadar je v tem zakonu določeno, da je zavezanec za
plačilo plovilo, ladja ali čoln, se šteje, da je zavezanec ladjar
oziroma lastnik ali uporabnik čolna.
IV. poglavje – RED V PRISTANIŠČIH IN DRUGIH DELIH
TERITORIALNEGA MORJA
57. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja stalen nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih
delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, varnostjo
plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem
objektov za varnost plovbe in plovnih poti.
Za opravljanje nalog nadzorstva iz prejšnjega odstavka
so pooblaščeni pristaniški nadzorniki pri Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo.
Pristaniški nadzornik je lahko oseba, ki ima najmanj
srednjo pomorsko izobrazbo prometne smeri, opravljen strokovni izpit za naziv častnik, zadolžen za krovno stražo na
ladjah z bruto tonažo 500 ali več ali častnik stroja zadolžen
za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo
750 kW ali več in opravljen izpit iz poznavanja splošnega
upravnega postopka.
Pristaniški nadzornik ima predpisano uniformo in službeno izkaznico, ki jo izda predstojnik Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. Način in pogoje nošenja uniforme,
službene oznake in obrazec službene izkaznice predpiše
minister.
Minister predpiše pogoje za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda na območju Republike
Slovenije.
Ministrstvo, pristojno za obrambo, opravlja nadzor nad
izvajanjem reda v vojaškem pristanišču.
58. člen
Nadzorstvo nad varnostjo plovbe, ki ga izvajajo pristaniški nadzorniki pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo,
obsega nadzorstvo nad:
1. člani posadke čolnov;
2. prevozom oseb in blaga s čolni;
3. izvajanjem plovbnega režima čolnov;
4. čolni glede njihove sposobnosti za plovbo.
Pristaniški nadzornik ima pravico zahtevati in dobiti na
vpogled dokumente, ki se nanašajo na čoln, in dokumente
oseb, ki upravljajo s čolnom.
V primeru ugotovitve prekrška iz tretjega odstavka v
zvezi s 7. točko prvega odstavka 976. člena, 984., 985.,
986., 987. in 989. člena tega zakona lahko pristaniški nadzornik izda plačilni nalog za globo osebam, ki jih zaloti pri
prekršku.
V primeru ugotovitve prekrška iz 3. in 5. točke prvega
odstavka in tretjega odstavka 976. člena, 7., 9. in 11. točke
prvega odstavka v povezavi z drugim in tretjim odstavkom
978. člena ter 988. člena tega zakona lahko pristaniški nadzornik predlaga uvedbo postopka za prekršek.
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V primerih ugotovitve nepravilnosti iz 182. člena tega
zakona, razen nepravilnosti iz prvega odstavka tega člena,
pristaniški nadzornik o tem obvesti pomorskega inšpektorja.
59. člen
Če pristaniški nadzornik pri nadzoru pomorskega prometa ugotovi, da oseba, ki upravlja čoln ni za to usposobljena, ji prepove nadaljnje upravljanje čolna.
60. člen
Če pristaniški nadzornik ugotovi, da se na čolnu nahaja
več oseb ali tovora, kot je dovoljeno, prepove čolnu odhod iz
pristanišča oziroma ga na morju usmeri v najbližje pristanišče, dokler ugotovljena nepravilnost ni odpravljena.
61. člen
Če pristaniški nadzornik pri nadzoru pomorskega prometa ugotovi, da upravljalec čolna ne upošteva plovbnega
režima, kot to določajo pravila o izogibanju trčenj na morju
ali drugi predpisi varnosti plovbe, prepove nepravilen način
plovbe.
62. člen
Če pristaniški nadzornik pri nadzoru ugotovi, da čoln ne
izpolnjuje pogojev glede sposobnosti plovbe, odredi, da se
nepravilnosti odpravijo v določenem roku. V primeru, da so
pomanjkljivosti take narave, da ogrožajo varnost čolna, oseb
na njem in ostale udeležence v pomorskem prometu, čolnu
prepove nadaljnjo plovbo.
63. člen
Če pristaniški nadzornik ob nadzoru ugotovi, da oseba,
ki upravlja čoln, nima predpisane listine o usposobljenosti za
upravljanje čolna ali je pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil, ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo
njegovo sposobnost za plovbo, ali je v takem psihofizičnem
stanju, da bi lahko ogrožala varnost plovbe, ji prepove nadaljnje upravljanje čolna.
Oseba, ki upravlja čoln je pod vplivom alkohola, če ima
v organizmu nad 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali do
vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka pod
pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo
ravnanje v pomorskem prometu. Če pa rezultat preizkusa
s sredstvi in napravami za ugotavljanje alkohola kaže na
prisotnost alkohola v dovoljenih mejah, oseba, ki upravlja
čoln pa kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je
lahko nezanesljivo ravnanje pri upravljanju čolna ali je s
tem ogrožena varnost plovbe, odredi pristaniški nadzornik
strokovni pregled.
Preizkus alkoholiziranosti se ugotavlja s sredstvi ali
napravami za ugotavljanje alkohola. Stroške preizkusa plača
oseba, ki upravlja čoln oziroma oseba, ki je bila preizkušena, če se izkaže, da ima v organizmu več alkohola, kot to
dovoljuje ta zakon, v nasprotnem primeru stroški preizkusa
bremenijo organ, ki je odredil preizkus.
O preizkusu se vodi zapisnik, ki ga podpiše tudi oseba,
zoper katero je bil odrejen preizkus. Če oseba odkloni podpis, se vzrok odklonitve vpiše v zapisnik in odredi strokovni
pregled.
Oseba zoper katero je odrejen preizkus s sredstvi ali
napravami mora ravnati po odredbi nadzornika. Če preizkus
odkloni ali ga ne opravi tako, kot je predpisal proizvajalec
sredstev ali naprav, pristaniški nadzornik to vpiše v zapisnik in mu prepove nadaljnje upravljanje čolna. Če zaradi
zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega
objektivnega vzroka, ne more opraviti preizkusa ali če ga ne
opravi po navodilih proizvajalca, mu pristaniški nadzornik
odredi strokovni pregled.
Če oseba oporeka rezultatu preizkusa se odredi strokovni pregled. Stroške prevoza osebe do kraja, kjer se opravi
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strokovni pregled in stroške pregleda plača oseba, zoper katero je bil odrejen preizkus, če se izkaže, da ima v organizmu
več alkohola na kilogram krvi ali miligramov alkohola v litru
izdihanega zraka, kot to dovoljuje ta zakon, v nasprotnem
primeru bremenijo stroški prevoza, pregleda in analize organ,
ki je pregled odredil.
Če pristaniški nadzornik sumi, da je oseba pod vplivom
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,
ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za upravljanje čolna,
odredi preizkus s posebnimi sredstvi oziroma napravami ali
strokovni pregled in prepove nadaljnje upravljanje s čolnom.
Stroške prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus oziroma
strokovni pregled in stroške pregleda in preizkusa, plača
oseba, zoper katero se opravlja preizkus oziroma pregled,
če se ugotovi, da je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil
ali drugih psihoaktivnih snovi.
64. člen
Za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na
obali ali v morju, je potrebno soglasje z vidika pogojev za
varnost plovbe in ga izda Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo.
Izvajalec gradbenih ali drugih del je dolžan Upravi Republike Slovenije za pomorstvo med gradnjo prijaviti vsake tri
mesece vse spremembe meja obale ali morskih globin.
65. člen
Ladja, ki prihaja iz tujine in je namenjena v pristanišče
Republike Slovenije, mora Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo prijaviti prihod, sporočiti podatke o ladji ter ji ob
prihodu izročiti splošno izjavo, seznam članov posadke, zdravstveno izjavo in seznam potnikov.
Ladji, ki prihaja iz tujine, ni dovoljen promet z drugimi
ladjami, organi in osebami na obali, dokler ne dobi od Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo dovoljenja za prost promet
z obalo.
Ko ladja odplove iz pristanišča v tujino, mora prijaviti odhod vsaj eno uro pred izplovitvijo in izročiti Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo izpisek iz seznama posadke in seznam potnikov samo za tiste osebe, ki so se vkrcale na ladjo
ali izkrcale iz nje medtem, ko je bila ladja v pristanišču.
Na potniški ladji, ki izpluje iz pristanišča Republike Slovenije v tujino ali je namenjena v pristanišče Republike Slovenije iz tujine, se mora voditi evidenco o številu vkrcanih oseb.
Če je namembno pristanišče oddaljeno več kakor 20 morskih
milj, pa morajo biti zbrani podatki o imenu, starosti in spolu
vkrcanih oseb. Način zbiranja in hranjenja podatkov ter okoliščine, za katere veljajo izjeme, predpiše minister v skladu s
predpisi Evropske unije. Ladjar mora zbrane podatke hraniti
tako dolgo, da so na voljo pristojnim organom, kadar je to
potrebno za iskanje in reševanje ljudi na morju.
Domača ali tuja ladja, ki prevaža nevarno blago, mora
pred prihodom v pristanišče ali izplutjem iz pristanišča Republike Slovenije izročiti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo deklaracijo o nevarnem tovoru.
Ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije, mora
biti opremljena s samodejnim sistemom identifikacije (AIS)
in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) na način, ki ga
predpiše minister.
66. člen
Poveljnik domače ladje mora takoj po prihodu ladje
iz drugega domačega pristanišča prijaviti Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo svoj prihod in odhod iz pristanišča v
drugo domače pristanišče.
Potniška ladja v redni linijski plovbi ali križarjenju v
teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike
Slovenije, prijavi odhod le v pristanišču, kjer se prične redna
linija ali križarjenje in prijavi prihod v tistem pristanišču, kjer
se potovanje na redni liniji ali križarjenju konča.
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66.a člen
Posebne vrste potniških ladij lahko opravljajo mednarodno linijsko plovbo v pristanišča Republike Slovenije, če ladja
in ladjar izpolnjujeta posebne varnostne pogoje, ki jih glede
na območje plovbe, vrsto ladje in namen plovbe predpiše
minister.
67. člen
Ladji, ki prevaža več kot 2.000 ton olja in nima potrdila
o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi
onesnaženja z oljem v skladu s tem zakonom, ni dovoljeno
priti v pristanišče in ne oditi iz pristanišča v Republiki Sloveniji
in tudi ne v njem nakladati ali razkladati olja.
Ladjar ali agent, ki zastopa ladjarja, je dolžan pred
prihodom v pristanišče Upravi Republike Slovenije za pomorstvo predložiti potrdilo iz prejšnjega odstavka.
68. člen
Če nastane v pristanišču ali na morju požar ali druga
nesreča, ki ogroža varnost človeških življenj ali plovila, mora
določeno plovilo po ukazu Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo takoj kreniti na kraj požara oziroma nesreče in
sicer:
1. najbližje ali drugo plovilo – da reši ogrožena človeška
življenja;
2. slovensko plovilo – da reši drugo slovensko plovilo ali
stvari na njem, ki so v lasti slovenskih oseb, ali da zavaruje
okolje.
69. člen
V pristanišču, teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost
ljudi ali plovil, onesnažilo okolje oziroma s katerim bi se
poškodovalo obalo, naprave in objekte, ki služijo za varnost
plovbe, kakor tudi dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih teritorialnega morja oziroma
notranjih morskih vodah.
70. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko določi posebne varnostne ukrepe in način nakladanja ali
razkladanja nevarnega blaga z ladje ali na ladjo, pri čemer
mora upoštevati pogoje, ki veljajo za promet nevarnega
blaga.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko prepove vplovitev ladje v pristanišče oziroma odloži njeno vplovitev
ali prepove nadaljnje ravnanje z nevarnim blagom na ladji,
kadar niso v celoti izvršeni predpisani varnostni ukrepi ali
kadar preti nevarnost nezgode.
71. člen
Pravna ali fizična oseba, ki v pristanišču opravlja izkrcevanje, prekrcevanje ali vkrcevanje olj ali drugih tekočih kemikalij, mora izvršiti potrebne varnostne ukrepe za preprečitev
onesnaženja morja in širjenja izlitij tekočin v morje.
Minister izda predpis o varnostnih ukrepih iz prejšnjega
odstavka. Predpis mora biti izdan s soglasjem ministra, pristojnega za okolje.
72. člen
Ladje smejo odlagati odpadna olja in druge odpadne
snovi v pristanišču samo na mestih, ki so za to določena.
Ladijske odpadke morajo ladje, dokler so v pristanišču,
oddati osebi, ki zbira in odvaža odpadke s plovil.
73. člen
Čiščenje ladij z nevarnimi plini (degazacija, fumigacija
ipd.) ali deratizacija na ladjah se lahko opravi v pristanišču
le po predhodnem soglasju Uprave Republike Slovenije za
pomorstvo in to na posebej določenih mestih ter v določenem
času in na predpisan način.
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74. člen
Plovila in plavajoče naprave ne smejo ovirati javnega
prometa v pristanišču.
V pristaniškem območju, ki služi mednarodnemu prometu, ni dovoljena plovba plovil brez dovoljenja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristanišča se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo in soglasjem subjekta, ki
upravlja pristanišče, na drugih delih teritorialnega morja in
notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
V pristanišču ni dovoljeno kopanje in ribolov.
75. člen
Poškodovana, nasedla ali potopljena plovila in plavajoče
naprave, ki ovirajo ali ogrožajo varnost plovbe ali pomenijo
nevarnost onesnaženja, je treba po nalogu Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo ali pomorskega inšpektorja odstraniti.
76. člen
Iz plovila je v morje prepovedano izpuščati, odlagati ali
odmetavati odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali
ogrožali varnost plovbe ali onesnaževali okolje.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi v delih morja,
ki niso notranje morske vode ali teritorialno morje Republike
Slovenije.
77. člen
Ladje, čolni in druga plovila, ki plovejo v obalnem morju, razen čolnov na vesla, morajo pluti oddaljeni od obale
najmanj:
1. ladje 300 metrov;
2. čolni, ki glisirajo 250 metrov;
3. ostali 200 metrov.
Na območjih, kjer so urejena morska kopališča, morajo
plovila pluti najmanj 50 metrov od zunanjega roba kopališča,
vedno pa najmanj v razdalji, določeni v prejšnjem odstavku.
V. poglavje – POMORSKA PILOTAŽA IN OBVEZNA
VLEKA PLOVIL
1. Pilotaža
78. člen
Pomorska pilotaža po tem zakonu je dajanje nasvetov
poveljniku ladje s strani strokovne osebe (pilota) glede vodenja ladje, da se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih
območjih teritorialnega morja in notranjih morskih voda.
Pilotaža se opravlja za vsako ladjo pod enakimi pogoji.
79. člen
Pilotiranje ladij izvajajo piloti.
Piloti morajo imeti določeno strokovno usposobljenost,
predpisano dobo plovbe in strokovni izpit za pilota.
Za izvajanje pilotaže na določenem območju morajo
imeti piloti pilotsko izkaznico, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, in morajo biti vpisani v register pilotov.
Program strokovnega usposabljanja, način preizkusa
usposobljenosti pilota ter pogoje in način izvajanja pomorske
pilotaže predpiše minister.
80. člen
Pomorska pilotaža je obalna in pristaniška.
Obalna pilotaža je pilotaža ladje v delu teritorialnega
morja izven območja pristaniške pilotaže.
Pristaniška pilotaža je pilotaža v območju pristanišča.
81. člen
Če to narekuje varnost plovbe, odredi Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo za določene vrste in velikosti ladij ali
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vrsto in naravo blaga, ki ga prevažajo, oziroma za posamezna
območja plovbe ter vremenske razmere, obvezno pilotažo.
Pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne
namene in za domače vojaške ladje.
Pilotaža ni obvezna za ladje bruto tonaže do 500 in za
ladje, ki jih glede na njihovo vrsto in izkušenost poveljnika
določi za vsak posamezen primer Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo.

Pilotažo in vleko plovil med in v pristaniščih v Republiki
Sloveniji lahko opravljajo tuje osebe le pod pogojem vzajemnosti.

82. člen
Pilotaža se začne oziroma konča na meji območja pilotaže.
Če se mora pilotirana ladja privezati ali zasidrati, se pilotaža konča, ko je ladja privezana ali zasidrana.

91. člen
Ladja je sposobna za plovbo v določenih mejah plovbe
in za določen namen:
1. če njena konstrukcija in plovbne lastnosti ter stroji,
naprave in oprema, ki so namenjeni za ohranjanje varnosti njene plovbe, po svojih tehničnih lastnostih, količini,
vrsti in razporeditvi na ladji ustrezajo zahtevam tehničnih
pravil klasifikacijskega zavoda iz 92. člena tega zakona,
tehničnim zahtevam za pomorsko opremo, ki jih predpiše
minister in določbam mednarodnih konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: tehnična
pravila), glede:
a) prostorov za ljudi na ladji in varnosti človeškega
življenja na morju;
b) varnosti članov posadke pri delu in drugih oseb, ki
delajo na ladji;
c) varnosti ladje;
d) varnosti tovora na ladji;
e) varstva morja pred onesnaženjem z ladje;
2. če ima predpisano število strokovno usposobljenih
članov posadke;
3. če sta prostor in število vkrcanih potnikov na ladji v
skladu s pogoji, predpisanimi za prevoz potnikov;
4. če je tovor na ladji naložen v skladu s tovorno črto
oziroma z nadvodjem in je pravilno razporejen.
Ladji, ki je sposobna za plovbo v določenih mejah in
za določen namen, klasifikacijski zavod izda ustrezno spričevalo.

83. člen
Pilot je dolžan svoje delo opravljati s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka.
84. člen
Pilot mora Upravi Republike Slovenije za pomorstvo poročati o opravljeni pilotaži v skladu z njenimi navodili.
Pilot mora zavrniti pilotažo ladje, če ugrez ladje ne ustreza globini na poti do kraja, ki je določen za privez ali za zasidranje ali če ladja ni sposobna za plovbo ali če nima dovoljenja
za vplovitev ali izplovitev in o tem poročati Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo.
85. člen
V času obvezne pilotaže pilot ne sme opustiti svoje
dolžnosti in zapustiti ladje, ne glede na to, ali poveljnik ladje
sprejme njegove strokovne nasvete ali ne.
Če pilotaža ni obvezna, mora pilot prekiniti pilotažo na
zahtevo poveljnika ladje.
86. člen
Pilotaža ladje ne odvezuje poveljnika ladje, da vodi plovbo
in manevrira z ladjo, in ne odgovornosti, ki iz tega nastane.
Ladjar pilotirane ladje je odgovoren za dejanja in opustitve pilota enako kot za dejanja in opustitve članov posadke
svoje ladje.
87. člen
Za škodo, ki jo povzroči pilot ladjarju pilotirane ladje,
odgovarja oseba, ki opravlja pilotažo, do 6.666 SDR.
Pogodbeno določilo, s katerim bi bila odgovornost osebe,
ki opravlja pilotažo, omejena do zneska, ki je nižji od zneska iz
prejšnjega odstavka, je nično.
Na omejitev iz tega člena se ni mogoče sklicevati, če je
bila škoda povzročena namenoma.
2. Obvezna vleka plovil
88. člen
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko zaradi
varnosti plovbe odredi obvezno vleko plovil.
Pogoje in način izvajanja obvezne vleke plovil predpiše
minister.
89. člen
Za izvajanje vleke, gašenje in reševanje mora biti v stalni
pripravljenosti potrebno število vlačilcev, kot to določi Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo.
Vlačilci morajo biti opremljeni za gašenje požarov na
ladjah ali objektih na obali.
3. Nadzor nad pilotažo in vleko plovil
90. člen
Nadzor nad opravljanjem pilotaže in vleke plovil izvaja
pomorska inšpekcija pri ministrstvu, pristojnem za pomorstvo.

VI. poglavje – LADJA
1. Ugotovitev sposobnosti ladje za plovbo

92. člen
Sposobnost ladje za plovbo po 1. točki 91. člena se
ugotavlja s tehničnim nadzorstvom, ki ga opravljajo pooblaščeni klasifikacijski zavodi (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijski zavodi).
Za tehnični nadzor o sposobnosti ladje za plovbo po
1. točki 91. člena tega zakona pooblasti minister klasifikacijski zavod, ki ga izbere na podlagi zbiranja ponudb izmed
klasifikacijskih zavodov priznanih v Evropski uniji.
Sposobnost ladje za plovbo po prejšnjem členu tega
zakona se preverja z inšpekcijskim nadzorstvom, ki ga opravlja pomorska inšpekcija pri ministrstvu, pristojnem za pomorstvo.
93. člen
Tehnično nadzorstvo ladje, ki ga opravljajo klasifikacijski
zavodi, obsega:
1. potrditev tehnične dokumentacije, po kateri se ladja
gradi ali predeluje, in tehnične dokumentacije, po kateri se
izdelujejo materiali, stroji, naprave in oprema, namenjeni za
zgraditev, predelavo in popravilo ladje;
2. nadzorstvo nad gradnjo in predelavo ladje med njeno
gradnjo oziroma predelavo in nadzorstvo nad izdelavo materialov, strojev, naprav in opreme iz 1. točke tega člena med
njihovo izdelavo, za kar se izdaja potrdilo ter nadzorstvo nad
izdelavo, vgraditvijo in namestitvijo strojev, naprav in opreme
na ladjo;
3. pregled obstoječih ladij, vključno z nadzorstvom nad
popravili in obnovitvijo tistih delov ladje, za katere je bilo pri
pregledu ugotovljeno, da jih je treba popraviti ali obnoviti;
4. druge preglede, ki jih določajo mednarodne konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, in preglede, ki jih
glede na vrsto in namen ladje predpiše minister.
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94. člen
Pregledi ladij so: osnovni, redni in izredni.
Preglede po tem členu so dolžni opraviti klasifikacijski
zavodi po pravilih klasifikacijskih zavodov. Klasifikacijski zavod o pregledu ladje izda spričevalo o ustreznosti.
Odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob pregledu iz prvega odstavka tega člena, preveri kontrolor pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
95. člen
Osnovni pregled je obvezen za ladjo:
1. pred njenim vpisom v register ladij, če gradnje ladje
ali njene predelave ni nadzoroval klasifikacijski zavod iz
92. člena tega zakona;
2. vsakokrat, kadar ladja trajno spreminja svoj namen
ali razširja meje plovbe, in sicer pred začetkom uporabe;
3. vsakokrat, kadar ladjo predelujejo tako, da se spreminjajo njene konstrukcijske lastnosti in lastnosti njenih pogonskih naprav, in sicer pred začetkom njene uporabe.
96. člen
Pri rednem pregledu se v določenih časovnih obdobjih
ugotavlja, ali stanje ladje ustreza tehničnim zahtevam klasifikacijskega zavoda.
97. člen
Izreden pregled ladje se opravi:
1. po poškodbi ladje, ki je takšne vrste, da poškodba
vpliva na sposobnost za njeno plovbo;
2. pri večjih popravilih ali obnovitvah ladje izven zahtev,
ki izhajajo iz osnovnega ali rednega pregleda;
3. če je bila ladja v razpremi dalj kot leto dni;
4. pri začasni spremembi namena ali razširitvi meje
plovbe;
5. pri preložitvi rednega pregleda za več kot tri mesece.
98. člen
Pregled ladje za ugotovitev njene sposobnosti za poskusno vožnjo se opravi pred odhodom na poskusno vožnjo.
Pregled ladje iz prejšnjega odstavka opravi klasifikacijski zavod. Če klasifikacijski zavod ugotovi sposobnost ladje,
da lahko opravi poskusno vožnjo, izda ustrezno spričevalo o
sposobnosti ladje za poskusno vožnjo.
Na podlagi spričevala klasifikacijskega zavoda o sposobnosti ladje za poskusno vožnjo izda Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo dovoljenje za poskusno vožnjo.
99. člen
Po opravljenem nadzorstvu nad gradnjo oziroma predelavo ali po kateremkoli pregledu ladje, niso dovoljene spremembe ali predelave ladijskega trupa, njenih strojev, naprav
in opreme, na katere se nanašajo zahteve tehničnih pravil,
brez poprejšnjega soglasja klasifikacijskega zavoda.
100. člen
Klasifikacijski zavod lahko ladjo, za katero veljajo določbe Mednarodne konvencije o varstvu človekovega življenja
na morju ali Mednarodne konvencije o tovornih črtah ali Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja z
ladij, čeprav ne izpolnjuje posameznih pogojev za mednarodna potovanja, v primerih in pod pogoji, ki so določeni v navedenih konvencijah, oprosti izpolnjevanja tistih njihovih določb,
katerih je po določbah konvencij lahko oproščena, če se s
pregledom ugotovi, da je ladja sposobna za mednarodna
potovanja oziroma za določena mednarodna potovanja.
Klasifikacijski zavod lahko ladjo, ki sicer ne opravlja
mednarodnih potovanj in bi zanjo, če bi jih redno opravljala, veljala Mednarodna konvencija o varstvu človekovega
življenja na morju, Mednarodna konvencija o tovornih črtah
ali Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja
morja z ladij, ki pa mora zaradi izjemnih okoliščin na eno
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samo mednarodno potovanje, v skladu z določbami navedenih konvencij oprosti izpolnjevanja katerekoli njihove
določbe, če se s pregledom ugotovi, da je ladja sposobna
za to potovanje.
Klasifikacijski zavod lahko ladji, za katero velja Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju,
Mednarodna konvencija o tovornih črtah ali Mednarodna
konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, ki
pa pomeni nov tip ladje, dovoli za preizkušnjo mednarodna
potovanja oziroma določena mednarodna potovanja, ne da bi
izvajal določbe omenjenih konvencij, če s pregledom ugotovi,
da je ladja zanje sposobna.
101. člen
Klasifikacijski zavod lahko ugotovi, da je ladja sposobna
pluti v določenih ožjih mejah, če se s pregledom ugotovi, da
je nesposobna za plovbo v mejah, v katerih je imela dotlej
pravico pluti, sposobna pa je za plovbo v teh ožjih mejah.
Klasifikacijski zavod lahko ugotovi, da je ladja sposobna
pluti izjemoma na enem ali več določenih potovanjih, ki presegajo meje plovbe, v katerih ima sicer pravico pluti, če se s
pregledom ugotovi, da je ladja sposobna za ta potovanja.
Za plovbo v ožjih ali širših mejah po prvem in drugem
odstavku tega člena je mogoče postaviti pogoj, da vkrca ladja manj potnikov ali naloži manjšo količino tovora, kot pa je
določeno število potnikov oziroma dovoljena količina tovora,
ter druge pogoje, s katerimi se zavaruje njena plovba.
102. člen
Klasifikacijski zavod lahko ugotovi, da je ladja, ki ni
potniška, sposobna, da v mejah teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije prevaža potnike
na enem ali več potovanjih ali določen čas, če je bila njena
sposobnost za plovbo ugotovljena po tem zakonu in je bilo
s pregledom ugotovljeno, da ladja izpolnjuje pogoje za tak
prevoz potnikov.
103. člen
Klasifikacijski zavod lahko ladjo, za katero ne veljajo
določbe Mednarodne konvencije o varstvu človekovega življenja na morju ali Mednarodne konvencije o tovornih črtah,
ki pa pomeni nov tip ladje, oprosti izpolnitve posameznih zahtev iz tehničnih pravil oziroma ji dovoliti določena potovanja
za preizkušnjo, čeprav ne zadovoljuje posameznih zahtev iz
tehničnih pravil, če se s pregledom ugotovi, da je bila ladja
pri poskusih sposobna za plovbo.
104. člen
Z ladjo je dovoljeno prevažati le določeno število potnikov.
Dovoljeno število potnikov in prostor zanje na ladji določajo tehnična pravila glede na predpisane pogoje, plovbne
lastnosti ladje, površino, ki je na voljo za potnike, napravo in
opremo, ki so namenjeni za potnike in higienske razmere.
105. člen
Tovor na ladji mora biti razporejen tako, da zagotavlja
njene plovbne lastnosti in da ne povzroča čezmerne obremenitve konstrukcijskih delov ladje v različnih okoliščinah.
Tovor na ladji mora biti naložen v mejah njene dovoljene obremenitve in v skladu s tehničnimi pravili, zložen,
razporejen in zavarovan pa mora biti tako, da se v nobenih
okoliščinah, ki utegnejo nastati med plovbo, ne more toliko
premakniti, da bi to lahko ogrožalo varnost ladje, ljudi, tovora
in okolja.
Največjo dovoljeno obremenitev ladje in razporeditev
tovora določajo tehnična pravila.
Poveljnik ladje in upravljavec pristanišča morata voditi
nakladanje in razkladanje ladje tako, da ne pride do čezmerne obremenitve ladje in da so zagotovljene njene plovbne
lastnosti.
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2. Izmeritev ladij

106. člen
Izmeritev ladje se opravi tako, da se ugotovi njena bruto
in neto tonaža.
107. člen
Izmeritev ladij opravlja klasifikacijski zavod.
Za izmeritev ladij in čolnov veljajo tehnična pravila klasifikacijskega zavoda, ki po izmeritvi izda spričevalo o izmeri.
108. člen
Po določbah tega zakona je izmeritev obvezna za slovensko ladjo, ter za tujo ladjo, ki mora v slovenskem pristanišču plačati pristojbino, ki se odmerja po registrski tonaži
oziroma največjem dovoljenem spodrivu ladje, če nima izmeritvenega spričevala ali nima izmeritvenega spričevala, ki
se priznava v Republiki Sloveniji.
Tuje spričevalo o izmeritvi tuje ladje se priznava v Republiki Sloveniji pod pogojem, da je bila ladja izmerjena po
izmeritvenem sistemu, ki se bistveno ne razlikuje od izmeritvenega sistema, ki velja v Republiki Sloveniji.
109. člen
Izmeritev ladje, ki jo slovenska ladjedelnica gradi za
tujega naročnika, je potrebno opraviti po tehničnih pravilih
klasifikacijskih zavodov.
110. člen
Če se slovenska ladja gradi ali kupuje v tujini ali če se
v tujini predeluje tako, da mora biti po določbah tega zakona
znova izmerjena, se sme takšna ladja po potrebi izmeriti v
državi, v kateri se kupuje oziroma predeluje.
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Ni dovoljeno, da bi ponovno izmeritev ladje po 2. točki prvega odstavka tega člena opravljale osebe, ki so opravile prejšnjo izmeritev, za katero je nastal dvom, da je bila pravilna.
3. Ladijske listine in knjige
a) Skupne določbe
114. člen
Ladja mora imeti tiste listine in knjige, ki so določene
v tem zakonu in v mednarodnih konvencijah, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo.
Ladijske listine, ki jih morajo imeti ladje, so dokaz za
istovetnost, sposobnost za plovbo in druge lastnosti ladje.
V ladijske knjige, ki jih morajo voditi ladje, se vpisujejo
podatki o pomembnejših dogodkih na ladji in opravljenih
dejanjih na njej.
115. člen
Ladijske listine in knjige morajo biti v slovenskem jeziku.
Ladijske listine in knjige, ki jih morajo imeti ladje v mednarodni plovbi, morajo biti tudi v angleškem jeziku.
116. člen
S tem zakonom predpisane ladijske listine in knjige se
morajo nahajati na ladji.
Ladijske listine in knjige je treba na zahtevo pokazati
pomorski inšpekciji pri ministrstvu pristojnem za pomorstvo
ter diplomatskim ali konzularnim predstavništvom Republike
Slovenije.
Prepis potrdila o zavarovanju ali drugem finančnem
poroštvu za odgovornost za škodo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem, mora biti pri ladijskem registru.

111. člen
Izmeritev slovenske ladje, grajene v tujini za slovenskega naročnika ali kupljene ali predelane v tujini, ter tuje ladje,
ki jo je po določbah tega zakona treba izmeriti, se opravi
takoj, ko ladja prispe v prvo slovensko pristanišče.

117. člen
Ladijske listine tujih ladij, izdane po zakonu zastave
ladje, se praviloma priznavajo ob vzajemnosti.

112. člen
Prošnjo za izmeritev slovenske ladje mora vložiti lastnik
ladje.
Prošnjo za izmeritev slovenske ladje, ki jo gradi slovenska ali tuja ladjedelnica, je treba vložiti takoj, ko so na ladji
vgrajeni opločje, krovi in pregraje.

118. člen
Ladja ki je vpisana v register ladij, dobi vpisni list.
Z vpisnim listom se dokazuje slovenska državna pripadnost ladje, z navedbo, da ima ladja pravico in dolžnost
izobešati zastavo trgovske mornarice Republike Slovenije,
njen namen in meje plovbe.
Vpisni list vsebuje vse vpise iz vložka glavne knjige
registra ladij, v katerega je ladja vpisana.
Če se vsebina vpisnega lista glede vpisanih pravic na
ladji ne ujema z vsebino registra ladij, velja tisto, kar je vpisano v register ladij.
Vpisni list izda register.

113. člen
Ponovna izmeritev slovenske ladje se opravi:
1. če sledijo po izmeritvi na ladji kakšne predelave, zaradi katerih se spremeni njena bruto ali neto tonaža;
2. če se dvomi o pravilnosti že opravljene izmeritve
morskih ladij.
Pri ponovni izmeritvi po 1. točki prejšnjega odstavka,
odloči klasifikacijski zavod na podlagi predelav na ladji, ali
mora biti ponovna izmeritev popolna ali delna.
Prošnjo za ponovno izmeritev v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena je treba vložiti, preden je končana
predelava ladje.
Preden je končana predelava, je treba prošnjo za ponovno izmeritev iz 1. točke prvega odstavka tega člena vložiti
tudi za tujo ladjo, ki mora biti po določbah tega zakona izmerjena v Republiki Sloveniji, če tujo ladjo predeluje slovenska
ladjedelnica.
Prošnjo za ponovno izmeritev ladje v primerih iz 1. in
2. točke prvega odstavka tega člena vložijo osebe iz prvega
odstavka prejšnjega člena, prošnjo za ponovno izmeritev v
primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa lahko vloži
poleg oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi oseba
oziroma koncesionar, ki ima pravico zaračunavati pristojbino
po registrski tonaži.

b) Listine in knjige ladij

119. člen
Register mora po uradni dolžnosti vpisati vpise iz prejšnjega člena v vpisni list ladje.
V tujini mora ladja za vpis podatkov v vpisni list zaprositi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije.
Če ladja spremeni ime, pristanišče vpisa, tonažo, vrsto
pogona ali klicni znak, ji je treba zamenjati tudi vpisni list.
119.a člen
V tujini kupljena ladja, ki še nima vpisnega lista, in ladja,
ki je v tujini in je izgubila vpisni list, dobi začasni vpisni list.
Ladja, ki še ni vpisana v slovenski ladijski register, z
začasnim vpisnim listom pridobi slovensko državno pripadnost ter pravico in dolžnost, da izobesi zastavo trgovske
mornarice Republike Slovenije.
Začasni vpisni list velja do takrat, ko ladja prispe v prvo
slovensko pristanišče, vendar najdlje eno leto od izdaje.
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Začasni vpisni list izda diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije ali Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.
120. člen
Ladja, ki opravlja mednarodna potovanja in druga ladja, na kateri je vpisana posadka, morata imeti seznam
posadke.
S seznamom posadke se ugotavlja, kdo je vpisan na
ladjo kot član posadke, za katera dela in s kakšnimi kvalifikacijami.
Na seznamu posadke se potrjuje prihod ladje v pristanišče in njen odhod iz pristanišča.
121. člen
Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za
plovbo, mora imeti zaradi varnosti plovbe, varstva pri delu
in varstva okolja poleg listin in knjig, ki jih določajo mednarodne konvencije, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, tudi
listine in knjige, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije
predpiše minister.
Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za
plovbo, vendar zanjo niso predpisane listine in knjige v
skladu s prejšnjim odstavkom, mora imeti naslednje listine in knjige v skladu s tehničnimi pravili klasifikacijskega
zavoda:
1. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;
2. spričevalo o tovorni črti;
3. spričevalo o preprečevanju onesnaževanja z olji;
4. potrdilo o preizkusu brezhibnosti žerjava oziroma
dvigalne naprave, ki se uporablja za dela na ladji, če znaša
njegova/njena nosilnost več kakor 1000 kilogramov;
5. spričevalo o hlajenem tovoru (ladja za prevoz hlajenega tovora);
6. spričevalo o prevozu nevarnega blaga (ladja za
prevoz nevarnega blaga);
7. knjigo stabilnosti;
8. izmeritveno spričevalo.
122. člen
(črtan)
123. člen
(črtan)
124. člen
(črtan)
125. člen
Spričevalo o sposobnosti ladje za poskusno plovbo
mora imeti ladja, ki namerava odpluti na poskusno plovbo.
126. člen
(črtan)
127. člen
(črtan)
128. člen
Ladja, ki prevaža več kot 2.000 ton olja kot tovor, mora
imeti potrdilo o zavarovanju za odgovornost za škodo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem, v znesku, določenem
po 831. členu tega zakona.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda zavarovalnica ali
druga oseba, pri kateri je tako zavarovanje sklenjeno.
Zavarovalnica ali oseba iz prejšnjega odstavka izda
potrdilo, če iz predloženih listin izhaja, da je zavarovanje
nepreklicno in nepogojno in da ne bo prenehalo prej kot v
treh mesecih.
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129. člen
Ladja, ki opravlja mednarodna potovanja, pa so se na
njej zaredili glodalci, mora imeti spričevalo o deratizaciji.
Ladja, ki opravlja mednarodna potovanja, pa na njej ni
glodalcev, mora imeti spričevalo, da je oproščena deratizacije. Z njim dokazuje, da na ladji ni glodalcev in da je za čas,
določen v spričevalu, oproščena ponovne deratizacije.
Spričevalo o deratizaciji in spričevalo o oprostitvi deratizacije izda pristojni upravni organ.
130. člen
(črtan)
131. člen
(črtan)
132. člen
(črtan)
133. člen
(črtan)
134. člen
(črtan)
135. člen
(črtan)
136. člen
Ladja, ki ima pogonski stroj z močjo na gredi 110 kW ali
več, mora ne glede na tonažo voditi ladijski in strojni dnevnik.
Ladja v dolgi plovbi ali veliki obalni plovbi ter druga ladja
z bruto tonažo 400 ali več mora voditi zdravstveni dnevnik.
137. člen
Ladja mora imeti radijsko napravo in mora voditi radijski
dnevnik.
138. člen
(črtan)
139. člen
Listine in knjige, ki jih mora imeti ladja, izda klasifikacijski
zavod. O izdanih listinah in knjigah mora obvestiti Upravo
Republike Slovenije za pomorstvo. Spričevalo o oprostitvi
izpolnjevanja obveznosti po določbah mednarodnih konvencij,
ki obvezujejo Republiko Slovenijo, lahko izda samo po predhodnem soglasju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
Klasifikacijski zavod ne sme izdati listin in knjig iz
121. člena tega zakona ali podaljšati njihove veljavnosti, če
pomorska oprema na ladji ne ustreza predpisanim tehničnim
zahtevam.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda spričevalo o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške
ladje in spričevalo o najmanjšem številu članov posadke.
VII. poglavje – ČOLN
1. Splošno
140. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na ladje, se uporabljajo za čolne samo, če je to v tem zakonu izrecno predpisano.
Določbe tega poglavja se nanašajo na tiste čolne, ki
morajo biti vpisani v register in so določeni v 217. členu tega
zakona.
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka veljajo določbe 143. in 144. člena tega zakona za vse čolne.
2. Sposobnost čolna za plovbo
141. člen
Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi z osnovnim,
rednim ali izrednim pregledom, ki ga za čolne do 12 metrov
opravi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali klasifikacijski zavod, za čolne nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod.
Dovoljenje za plovbo čolna izda Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo na podlagi zapisnika o uspešno opravljenem
pregledu.
Brez dovoljenja za plovbo ni dovoljena plovba čolna
v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike
Slovenije.
Med plovbo mora biti na čolnu veljavna listina o vpisu
in dovoljenje za plovbo.
142. člen
Čoln sme izpluti:
– če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter
opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
– če je zanj izdano dovoljenje za plovbo in
– če ga upravlja usposobljena oseba.
143. člen
Oseba, ki upravlja čoln, mora med plovbo ravnati skladno s predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu
človeškega življenja in okolja.
144. člen
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za
opravljanje čolnov je bila ugotovljena na predpisan način in
ji je bila pri tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba
imeti med upravljanjem čolna vedno pri sebi. Postopek ugotavljanja usposobljenosti za upravljanje čolna in izdajo ustreznih listin vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
3. Listine o sposobnosti čolnov
145. člen
Listine o sposobnosti čolna za plovbo, ki jih izdajo tuje
države, se priznavajo ob vzajemnosti.
Če čoln nima listine o sposobnosti za plovbo, mu pomorski inšpektor ali pristaniški nadzornik plovbo prepove,
dokler ta sposobnost ni ugotovljena s pregledom.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za čolne, katerih
stanje očitno ne ustreza veljavni listini o njihovi sposobnosti
za plovbo.
Ko je čoln po drugem odstavku tega člena pregledan,
dobi listino o sposobnosti za plovbo.
VIII. poglavje – PLAVAJOČE NAPRAVE
146. člen
Določbe tega poglavja se nanašajo na tiste plavajoče
naprave, ki morajo biti vpisane v register in so določene v
218. členu tega zakona, razen določb 149. člena tega zakona, ki veljajo za vse plavajoče naprave.
147. člen
Sposobnost plavajoče naprave za varno uporabo se
ugotovi z osnovnim, rednim ali izrednim pregledom.
Pregled plavajoče naprave opravi klasifikacijski zavod.
Osnovni pregled se opravi pred izdajo dovoljenja za
stalni privez in obsega preverjanje vseh elementov glede
varnosti plavajoče naprave.
Redni pregledi se opravljajo vsaka štiri leta, izredni
pregled pa po vsaki poškodbi plavajoče naprave.
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148. člen
Če se pri pregledu ugotovi, da plavajoča naprava ustreza pogojem glede varnosti za uporabo, izda klasifikacijski
zavod spričevalo o varnosti plavajoče naprave.
Spričevalo velja za čas, ki je določen v spričevalu, vendar ne več kot štiri leta od dneva izdaje spričevala.
149. člen
Lastnik oziroma imetnik plavajoče naprave mora imeti
dovoljenje za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče
naprave na morsko dno.
Dovoljenje izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za varstvo
okolja, za plavajoče naprave, ki niso določene v 218. členu
tega zakona, pa Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo prekliče dovoljenje, če se pri rednem ali izrednem pregledu ugotovi,
da plavajoča naprava ne izpolnjuje pogojev glede varne
uporabe.
IX. poglavje – LADIJSKA POSADKA
1. Skupne določbe
150. člen
Ladijsko posadko sestavljajo osebe (pomorščaki), ki so
vpisane v seznam posadke za delo na ladji.
151. člen
Za opravljanje del, s katerimi se zagotavlja plovba,
mora imeti ladja ustrezno število članov posadke s predpisano strokovno izobrazbo in spričevalo o najmanjšem številu
članov posadke.
Minister predpiše najmanjše število članov posadke, ki
jih mora imeti ladja za varno plovbo.
152. člen
Član posadke slovenske ladje je lahko tisti, ki si je
pridobil ustrezen naziv in ima za opravljanje del takšnega
naziva na ladji ustrezno pooblastilo ter pripravnik za pridobitev naziva.
Pooblastilo za dela na ladji lahko dobi le tisti, ki je telesno in duševno zmožen opravljati dela na ladji in ni zasvojen
z alkoholom, mamili ali psihotropnimi substancami, kar se
ugotovi z zdravniškim pregledom, kontrolira pa s periodičnimi
pregledi.
Splošne in posebne zdravstvene pogoje za delo na
ladji, ki jih mora izpolnjevati član posadke, način, postopek
in pogoje opravljanja predhodnih in obdobnih zdravstvenih
pregledov ter obvezne imunizacije proti določenim nalezljivim boleznim predpiše minister, pristojen za zdravstvo, s
soglasjem ministra.
153. člen
Kot član posadke se lahko vkrca na ladjo samo oseba
s pomorsko knjižico ali dovoljenjem za vkrcanje in veljavno
sklenjeno pisno pogodbo o zaposlitvi.
Pomorska knjižica je osebna listina, s katero član posadke dokazuje svojo strokovno izobrazbo, zdravstveno stanje, položaj na ladji ter koliko časa je na ladji zaposlen.
154. člen
Pogodbo o zaposlitvi skleneta pomorščak, ki po tem
zakonu izpolnjuje pogoje za člana posadke in ladjar ali zanj
od njega za to pooblaščena oseba.
155. člen
Če se je član posadke med delovnim razmerjem ali
po prenehanju delovnega razmerja izkrcal z ladje v drugem
pristanišču, v katerem se je vkrcal, mu mora ladjar, oziroma
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od njega pooblaščena oseba preskrbeti vrnitev v pristanišče,
v katerem se je vkrcal, oziroma v kraj njegovega stalnega
prebivališča ali v kraj, v katerem je ladjarjev sedež oziroma
tja, kamor je določeno v pogodbi o zaposlitvi (v nadaljnjem
besedilu: povratno potovanje).
Če ladjar ali od njega pooblaščena oseba ne preskrbi
članu ladijske posadke povratnega potovanja po prejšnjem
odstavku, mu preskrbi povratno potovanje iz tujine diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, na
ladjarjeve stroške.
156. člen
Stroške za povratno potovanje člana posadke ladje
krije ladjar.
Ladjar ima pravico zahtevati povračilo vseh stroškov
za povratno potovanje od člana posadke ladje, ki se je brez
dovoljenja ali po svoji krivdi izkrcal z ladje.
Stroški povratnega potovanja člana posadke ladje obsegajo stroške za stanovanje, hrano in prevoz.
157. člen
Član posadke mora opravljati dela na ladji v skladu s
svojimi dolžnostmi, ki jih predpisujejo zakon in pravila navigacije.
Delo mora opravlja tako, da ne ogroža varnosti prometa
in ne poškoduje ladje ali tovora na njej, ne ogroža varnosti
potnikov ali drugih oseb na ladji in ne onesnažuje okolja z
ladje.
Član posadke, ki je v takem psihofizičnem stanju, pod
vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi, da je nesposoben za opravljanje del v zvezi z varnostjo plovbe, ne sme
upravljati plovila, niti opravljati drugih del v zvezi z varnostjo
plovbe. Najmanj štiri ure pred nastopom ladijskega stražarjenja je članom posadke prepovedano vsako uživanje
alkohola.
Šteje se, da je član posadke pod vplivom alkohola, če je
na podlagi določb 63. člena tega zakona ugotovljeno, da ima
v organizmu več kot 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali
več kot 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.
158. člen
Član ladijske posadke mora dežurnega častnika ali
poveljnika ladje nemudoma obvestiti:
1. vsakem izrednem dogodku, ki bi utegnil ogrožati varnost ladje, potnikov, drugih oseb ali tovora na ladji ter onesnažiti okolje z nevarnimi in škodljivimi snovmi z ladje;
2. kadar pri plovbi po plovnih poteh opazi, da posamezni svetilniki in luči ne delujejo oziroma da označbe ali
signalni plovki niso na svojem mestu.
Ob nevarnosti, brodolomu ali drugi nezgodi si morajo
člani ladijske posadke prizadevati, da rešijo ladjo, potnike,
druge osebe na ladji in tovor ter da zavarujejo okolje, dokler
jim poveljnik ladje ne ukaže, naj ladjo zapustijo.
159. člen
Ob brodolomu ali drugi nezgodi ladje je ladjar dolžan
članu posadke povrniti škodo zaradi uničenih ali poškodovanih osebnih stvari na ladji.
Član ladijske posadke, ki je v delovnem razmerju, ima
po brodolomu najmanj še dva meseca pravico do plače,
določene v pogodbi o zaposlitvi.
Glede povratnega potovanja člana posadke ladje, ki je
pretrpela brodolom, se uporabljajo določbe 155. in 156. člena
tega zakona.
160. člen
Za škodo zaradi telesne poškodbe ali smrti člana ladijske posadke je odgovoren ladjar, če ne dokaže, da škoda ni
nastala zaradi njegove krivde.
Za sojenje v sporih iz tega člena je pristojno sodišče za
pomorske (plovbne) spore.
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2. Poveljnik ladje
161. člen
Poveljnik ladje je odgovoren za varnost ladje in red na
njej, zastopa ladjarja ter izvršuje javna pooblastila na ladji v
mejah, ki jih določajo ta zakon in drugi zakoni.
Poveljnika ladje imenuje in razrešuje ladjar.
Če poveljnik ladje umre, če je zadržan ali odsoten, ga
z vsemi njegovimi pravicami in dolžnostmi nadomešča po
stopnji najvišji član posadke krovne službe.
162. člen
Poveljnik ladje mora skrbeti za preskrbo ladje, za ladijsko administracijo, za vzdrževanje ladje, za varnost ladijskih
naprav, za pravilno nakladanje, zlaganje, prevoz in razkladanje tovora, za pravilno vkrcevanje, oskrbo in izkrcevanje
potnikov ter za izvrševanje vseh nalog v zvezi z delovnim
procesom.
Poveljnik ladje mora v predpisanih rokih opravljati vaje
z rešilnimi čolni in drugimi sredstvi za reševanje ter z napravami za odkrivanje, preprečevanje in gašenje požara.
Poveljnik ladje mora biti med plovbo na ladji.
Poveljnik ladje se mora pred odhodom ladje na pot
prepričati, ali je ladja sposobna za plovbo in ali bo lahko
opravila določeno potovanje, ter poskrbeti, da so na ladji
vse predpisane listine in knjige ter vsi člani posadke; če ladja
prevaža potnike, se mora zlasti prepričati, ali je zagotovljena
njihova varnost.
163. člen
Poveljnik ladje oziroma krovni častnik v izmeni, ki vodi
ladjo, mora ukreniti vse, kar je potrebno za varnost ladje in
plovbe.
Poveljnik ladje mora osebno voditi ladjo vselej, kadar
je to potrebno za njeno varnost, zlasti, kadar ladja plove v
pristanišče, kanal, prekop, ožino in druga nevarna navigacijska območja ali reko in iz njih ter kadar je slaba vidljivost
ali megla.
164. člen
Če je ladja ali osebe na njej v nevarnosti, mora poveljnik
ladje ukreniti vse, da se rešijo ljudje in odvrne nevarnost za
ladjo in stvari na njej ter zavaruje okolje.
Če je treba v primeru iz prejšnjega odstavka žrtvovati ali
poškodovati del ladje ali tovor ali druge stvari na ladji, mora
poveljnik ladje najprej žrtvovati stvari, ki niso nujne za plovbo,
ki so manj uporabne in manjše vrednosti, tako, da je škoda
povzročena ladjarju in lastniku tovora čim manjša.
165. člen
Če ostane ob nevarnosti za ladjo brez uspeha vse, kar
je bilo storjenega za njeno rešitev, in če je potopitev ladje
neizbežna, mora poveljnik ladje po možnosti ladjo odstraniti
s plovne poti in rešiti potnike in druge osebe na ladji, ter nato
ukazati zapustitev ladje.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora poveljnik ladje
rešiti tudi ladijski dnevnik, če okoliščine to dopuščajo, pa tudi
druge ladijske knjige, ladijske listine, pomorske karte tega
potovanja in gotovino v ladijski blagajni.
Poveljnik sme zapustiti ladjo šele potem, ko v mejah
dejanskih možnosti ukrene vse, kar je določeno v prvem in
drugem odstavku tega člena.
166. člen
Če se pripeti na ladji, ki se nahaja v teritorialnem morju
Republike Slovenije dogodek, ki ogroža varnost ladje ali plovbe, ali če se pripeti kaj izrednega ladji, potnikom ali drugim
osebam ali stvarem na ladji, odkrije pomanjkljivost ladje ali
njene opreme za zaščito okolja pred onesnaženjem z ladje
ali če se opazi na plovni poti onesnaženje z nevarnimi ali
škodljivimi snovmi, mora poveljnik ladje takoj, najpozneje v
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24 urah, dogodek oziroma opaženo onesnaženje vpisati v
ladijski dnevnik.
O dogodku iz prejšnjega odstavka mora poveljnik ladje
obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo iz pristanišča, kjer se ladja nahaja, oziroma mora poveljnik ladje o
dogodku nemudoma, najpozneje v 24 urah po prihodu ladje v
pristanišče, predložiti poročilo z izpiskom iz ladijskega dnevnika Upravi Republike Slovenije za pomorstvo.
167. člen
Poveljnik ladje mora po ladijskih telekomunikacijah
poslati obvestilo o kakršnikoli neposredni nevarnosti za
varnost plovbe, na katero naleti, zlasti če opazi na plovni
poti spremembe iz 2. točke prvega odstavka 158. člena
tega zakona, če naleti na onesnaženje z nevarnimi ali
škodljivimi snovmi, na nevaren led, nevarno nevihto ali na
kakršnokoli drugo neposredno nevarnost za plovbo, ali če
zaide v tropsko nevihto ali na temperaturo zraka pod lediščem, ki jo spremljajo vetrovi nevihtne moči, ki povzročajo
veliko nabiranje ledu na nadgradnjah, ali v veter 10 ali več
stopenj po Beaufortovi lestvici, za katerega ladja ni prejela
opozorila.
Poveljnik ladje mora zaznamek o obvestilu iz prejšnjega
odstavka vpisati v ladijski dnevnik.
168. člen
Poveljnik ladje vpiše v ladijski dnevnik rojstvo in smrt
osebe na ladji, navede kraj ali geografski položaj ladje in čas
rojstva oziroma smrti, ter sprejme izjavo poslednje volje, jo
vpiše v ladijski dnevnik in navede čas, kdaj jo je sprejel.
Poveljnik ladje mora o rojstvu in smrti ter sprejeti izjavi
poslednje volje sestaviti zapisnik tako, kot je predpisano in
ga izročiti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo v prvem
domačem pristanišču, v katero priplove ladja, v tujini pa
najbližjemu diplomatskemu oziroma konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije.
169. člen
V izrednem ali vojnem stanju mora poveljnik ladje ukreniti vse, kar je iz previdnosti potrebno, da ohrani ladjo, posadko, potnike, tovor in drugo premoženje ter ladijske listine
in knjige.
Če izbruhne vojna med Republiko Slovenijo in drugo
državo, mora poveljnik ladje ukreniti vse potrebno, da obvaruje ladjo, ljudi, tovor in drugo premoženje ter ladijske listine
in knjige pred sovražnikom.
Če izbruhne vojna med drugimi državami, v kateri ostane Republika Slovenija nevtralna, in se ladja nahaja v pristanišču vojskujoče se države, ali na poti v pristanišče te države,
ali pa mora skozi teritorialno morje ali reke in jezera te države, je poveljnik ladje dolžan zahtevati navodila od ladjarja, če
to ni mogoče pa od pristojnih slovenskih organov.
170. člen
Poveljnik ladje lahko sklepa v kraju izven ladjarjevega
sedeža kot ladjarjev zastopnik, v njegovem imenu in na
njegov račun, pogodbe o reševanju in pravne posle, ki so
potrebni za izvršitev potovanja.
Poveljnik ladje ima kot ladjarjev zastopnik pravico začeti
pred tujimi sodnimi in upravnimi organi postopek za varstvo
ladjarjevih pravic in interesov v poslih iz prvega odstavka
tega člena in v tem postopku opravljati procesna dejanja.
Če ladjar omeji poveljnikova pooblastila, taka omejitev
nima učinka nasproti tretjim, ki zanjo niso vedeli in glede na
okoliščine tudi niso mogli vedeti.
171. člen
Poveljnik ladje ima pravico in dolžnost izdajati ukaze
vsem osebam na ladji, s katerimi zagotavlja varnost ladje in
njene plovbe in ohranja red na ladji, ter pravico in dolžnost
nadzorovati izvršitev izdanih ukazov.
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Za red in varnost na ladji sme imeti poveljnik na ladji
potrebno strelno orožje; člani posadke na ladji ne smejo
imeti orožja.
172. člen
Poveljnik ladje ima pravico med plovbo omejiti gibanje
na ladji vsakemu, ki ogroža varnost ladje, članov posadke,
potnikov in drugih oseb in stvari na ladji ali okolja z onesnaženjem z nevarnimi ali škodljivimi snovmi. Omejitev gibanja
je dovoljena le v takšni meri, ki je nujna, da se zavarujejo
potniki in druge osebe in stvari na ladji ali da se zavaruje
ladja in okolje, in sme trajati za tujega državljana ali osebo
brez državljanstva najdalj do prihoda ladje v prvo pristanišče,
za državljana Republike Slovenije pa najdalj do prihoda ladje
v prvo slovensko pristanišče.
Ukrepe iz prvega odstavka tega člena je treba z obrazložitvijo vpisati v ladijski dnevnik.
173. člen
Poveljnik ladje ima pravico, da člana ladijske posadke,
ki ogroža varnost plovbe, odstrani z dela, po potrebi pa tudi
izkrca z ladje in vrne v kraj njegovega bivanja.
174. člen
V primeru stiske ima poveljnik ladje pravico zmanjšati
članom ladijske posadke obroke hrane in vode, da se varčno
izkoristijo zaloge na ladji.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka je treba z obrazložitvijo
vpisati v ladijski dnevnik.
175. člen
Če stori med potovanjem član posadke, potnik ali kdo
drug na ladji kaznivo dejanje, mora poveljnik ladje glede na
okoliščine ukreniti, kar je potrebno, da se preprečijo in omilijo
škodljive posledice takega dejanja, storilec pa pokliče na
odgovornost.
Če obstoja nevarnost, da storilec dejanje ponovi ali
pobegne, odredi poveljnik ladje, da se storilcu kaznivega
dejanja omeji gibanje na ladji ali da se mu vzame prostost; da
se zaslišijo storilec, priče in oškodovanec ter tako ugotovijo
vse okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno in njegove
posledice; da se o vsakem zaslišanju opravi zapisnik; da se
kot dokazila spravijo predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo
dejanje storjeno oziroma na katerih so vidni sledovi storjenega dejanja in da se ukrene drugo, kar je potrebno za ugotovitev okoliščin v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno.
Če se ladja nahaja v tujini, mora poveljnik ladje o storjenem kaznivem dejanju poročati diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v državi, v kateri
pripluje ladja v prvo pristanišče. Poveljnik mora ravnati s storilcem kaznivega dejanja po navodilih tega predstavništva.
Po prihodu ladje v prvo slovensko pristanišče mora
poveljnik ladje izročiti storilca kaznivega dejanja organu za
notranje zadeve, s pisnim poročilom o kaznivem dejanju, z
zapisniki in s predmeti iz drugega odstavka tega člena.
Ukrepe iz drugega in četrtega odstavka tega člena je
treba z obrazložitvijo vpisati v ladijski dnevnik.
176. člen
Če član ladijske posadke samovoljno zapusti ladjo v
tujem pristanišču z namenom, da ostane v tujini, mora poveljnik ladje to sporočiti tamkajšnjim pristaniškim oblastem ali
drugemu pristojnemu organu.
Poveljnik ladje mora sestaviti zapisnik in ugotoviti, katere stvari in listine člana posadke, ki je samovoljno zapustil
ladjo, so ostale na njej. Zapisnik je treba sestaviti v navzočnosti dveh prič, podpišejo pa ga poveljnik ladje in priči.
Zaznamek o samovoljni zapustitvi ladje in o stvareh
člana posadke, ki so ostale na ladji, ter o njihovi izročitvi
pristojnemu organu mora poveljnik ladje zapisati v ladijski
dnevnik.

Uradni list Republike Slovenije
177. člen
Šteje se, da je član posadke samovoljno zapustil ladjo z
namenom, da ostane v tujini, če se nanjo ne vrne do njenega
odhoda iz pristanišča.
Če se član posadke ni mogel pravočasno vrniti na ladjo
do njenega odhoda iz pristanišča, se šteje, da je samovoljno
zapustil ladjo, če se v treh dneh od dneva, ko je ovira prenehala, ne prijavi organu iz prvega odstavka prejšnjega člena.
178. člen
Poveljnik ladje, ki kakorkoli zve, da so ljudje, vključno
tudi sovražniki, ob oboroženem spopadu na morju v smrtni
nevarnosti, jim mora takoj z največjo možno hitrostjo kreniti
na pomoč in jim to, če more, sporočiti ter se lotiti reševanja.
Poveljnik ladje, ki je v nevarnosti, ima pravico, da si
potem, ko se je po možnosti posvetoval s poveljniki ladij, ki
so odgovorili na njegov klic na pomoč, izbere eno ali več ladij,
za katere sodi, da mu bodo najlažje pomagale.
Poveljnik ali poveljniki ladij, izbrani za pomoč ladji v
nevarnosti, morajo sprejeti izbiro in takoj z največjo možno
hitrostjo kreniti na pomoč ljudem, ki so v smrtni nevarnosti.
Poveljnik ladje je dolžan reševati ljudi, ki so v smrtni
nevarnosti, čeprav se sami temu upirajo ali se temu upira
poveljnik njihove ladje.
179. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena poveljnik ladje
ni dolžan kreniti na pomoč in se lotiti reševanja ljudi, ki so v
smrtni nevarnosti:
1. če bi reševanje spravilo v resno nevarnost ladjo, ki ji
poveljuje in ljudi na njej;
2. če opravičeno sodi, da glede na posebne okoliščine
reševanje ljudi v nevarnosti ne bi bilo uspešno;
3. če zve, da je za pomoč izbrana druga ladja, ter da je
izbrana ladja to sprejela;
4. če mu poveljnik ladje, ki je v nevarnosti, ali neposredno
ljudje, ki so bili v smrtni nevarnosti, ali poveljnik druge ladje, ki
je prišel do njih, sporočijo, da pomoč ni več potrebna.
Poveljnik mora zapisati v ladijski dnevnik razloge, zakaj
ni krenil na pomoč ljudem v nevarnosti in se lotil njihovega
reševanja.
Lastnik ladje in ladjar nista odgovorna za škodo, ki nastane zaradi tega, ker je poveljnik ladje prekršil dolžnosti iz
prejšnjega člena tega zakona in tega člena.
Določbe prejšnjega člena tega zakona in tega člena
veljajo tudi za vojaške ladje.
180. člen
Poveljnik slovenske ladje, ki izve, da je na morju v nevarnosti kakšna druga ladja, mora reševati predvsem ljudi na
njej, poleg tega pa se lotiti reševanja ladje in stvari na njej, če
se reševanju ladje ali njenih stvari izrecno ne upira poveljnik
ladje, lastnik ali ladjar ladje v nevarnosti.
Poveljnik ladje ni dolžan reševati ladje po prejšnjem
odstavku, če tega ne more storiti, ne da bi spravil v resno nevarnost ljudi na svoji ladji ali svojo ladjo, ali če upravičeno sodi,
da reševanje ladje ne bi bilo smotrno in ne razumno glede na
vrednost ladje v nevarnosti in stvari na njej ter glede na tveganje in stroške, katerim bi z reševanjem izpostavil svojo ladjo.
Poveljnik ladje mora zapisati v ladijski dnevnik razlog,
zakaj se ni lotil reševanja ladje in stvari na njej.
Lastnik ladje in ladjar nista odgovorna za škodo, ki nastane zaradi tega, ker je poveljnik ladje prekršil dolžnosti iz
178. in 179. člena tega zakona in tega člena.
Določbe 178. in 179. člena tega zakona in tega člena
veljajo tudi za vojaške ladje.
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predpisov, ki urejajo varnost pomorske plovbe, izvaja pomorska inšpekcija pri ministrstvu pristojnem za pomorstvo.
Inšpektor je lahko oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo. Navtični inšpektor mora imeti opravljen
tudi strokovni izpit za naziv poveljnik ladje z bruto tonažo
3000 ali več, strojni inšpektor pa opravljen strokovni izpit za
naziv upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo
3000 kW ali več.
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega
nadzora, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in
odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Minister podrobneje uredi način in pogoje za delo pomorske inšpekcije
in inšpektorjev.
Inšpektor ima predpisano uniformo in službeno izkaznico,
ki jo izda minister. Način in pogoje nošenja uniforme, službene
oznake in obrazec službene izkaznice predpiše minister.
Inšpekcijo nad domačimi vojaškimi ladjami izvaja pristojna inšpekcija ministrstva, pristojnega za obrambo.
Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka lahko
opravlja tudi pomorska inšpekcija pri ministrstvu pristojnem
za pomorstvo po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za obrambo.
182. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo plovbe po tem
zakonu obsega nadzor nad:
1. plovili glede njihove sposobnosti za plovbo, varstva
oseb na njih in varstva okolja;
2. izvajanjem mednarodnega režima pristanišč v skladu z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, nad
stanjem pristanišč, o izpolnjevanju pogojev za varno plovbo
in za varen privez plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in nakladanje in razkladanje tovora;
3. vzdrževanjem in zaznamovanjem plovnih poti v teritorialnem morju in na notranjih morskih vodah Republike
Slovenije in stanjem objektov za varnost plovbe na njih;
4. opravljanjem radijske službe za varstvo človeškega
življenja na morju;
5. graditvijo objektov na morju in morski obali glede
varnosti plovbe;
6. izvajanjem plovbnega režima čolnov;
7. opravljanjem javnega prevoza oseb ali blaga po morju;
8. plavajočimi napravami, glede varnosti za njihovo uporabo in glede njihove plovne sposobnosti;
9. službo pilotaže;
10. službo vleke ladij;
11. člani posadke plovila;
12. izvajanjem varstva pri delu članov posadk.
V primeru ugotovitve prekrška iz tretjega odstavka v
zvezi s 7. točko prvega odstavka 976. člena, 979., 980., 981.,
982., 984., 985., 986., 987. in 989. člena tega zakona lahko
inšpektor izda plačilni nalog za globo osebam, ki jih zaloti
pri prekršku.

X. poglavje – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

183. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad ladjo po
1. točki prvega odstavka prejšnjega člena pomorski inšpektor preverja, ali ima ladja, ki vpluje v pristanišče Republike
Slovenije, veljavne listine in knjige, ter preverja stanje ladje,
vključno s strojnico, nastanitvijo pomorščakov in higienskimi
razmerami, na način, ki ga skladno s predpisi Evropske unije
predpiše minister.
Poleg preverjanja listin iz prvega odstavka tega člena
pomorski inšpektor preveri tudi, ali ima ladja, ki naklada ali
razklada tovor, veljavno listino, s katero dokazuje brezhibnost
ladijskih naprav za nakladanje ali razkladanje tovora in, ali je
stanje teh naprav v skladu s podatki iz te listine.

181. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
zakona, predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi in drugih

184. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da ladja nima veljavnih
listin iz prvega odstavka prejšnjega člena ali, da položaj to-
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vorne črte ali nadvodja ne ustreza podatkom iz teh listin ali,
da ladja ni naložena v skladu z dobljeno tovorno črto oziroma
črto nadvodja ali, da tovor ni pravilno razporejen, ladji prepove odhod iz pristanišča vse dotlej, dokler ne more nadaljevati
plovbe brez nevarnosti za življenje ljudi na njej.
Če pomorski inšpektor ugotovi, da ladja onesnažuje okolje ali se utemeljeno sumi, da ga bo onesnažila,
ji prepove odhod iz pristanišča, dokler niso odpravljene
ugotovljene pomanjkljivosti ali okoliščine, ki so bile razlog
za prepoved.
Če pomorski inšpektor pri nadzorstvu po tretjem odstavku prejšnjega člena ugotovi, da ladja nima veljavne listine, s
katero dokazuje brezhibnost ladijskih naprav za nakladanje
in razkladanje tovora ali če ugotovi, da stanje teh naprav ni
v skladu s podatki iz te listine, ladji prepove nakladanje in
razkladanje tovora z lastnimi napravami.
185. člen
Če pomorski inšpektor iz upravičenih razlogov sumi, da
stanje tuje ladje bistveno ne ustreza podatkom, navedenim v
spričevalih in listinah iz prvega odstavka 183. člena tega zakona ali, da je tuja ladja vkrcala več potnikov, kot je dovoljeno
ali, da nima minimalnega števila strokovno usposobljenih
članov posadke in da v takšnem stanju oziroma s tolikšnim
številom potnikov ali s takšnim stanjem posadke očitno ne
bi bila sposobna nadaljevati plovbe, ne da bi bilo to nevarno
za življenje ljudi na njej, ladji prepove odhod iz pristanišča,
dokler ne more nadaljevati plovbe brez nevarnosti za življenje ljudi na njej.
Pomorski inšpektor pri nadzoru tuje ladje postopa glede
ladijske posadke tudi po določilih Konvencije o standardih
za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje
pomorščakov.
186. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad sposobnostjo ladje za plovbo, vpisane v register ladij Republike
Slovenije, pomorski inšpektor preverja:
1. ali ima ladja veljavne predpisane ladijske listine in
knjige;
2. ali so na ladji od dneva, ko so bile ladijske listine
izdane oziroma na podlagi tehničnega nadzorstva potrjene,
nastale takšne bistvene spremembe, zaradi katerih je očitno,
da v takem stanju ladja ni sposobna pluti, ne da bi bilo to
nevarno za ljudi in tovor na njej ter okolje;
3. ali ladja izpolnjuje pogoje iz 92. člena tega zakona;
4. ali ima ladja na svojih bokih predpisano označbo
tovorne črte oziroma črto nadvodja;
5. izurjenost posadke v ravnanju z rešilnimi čolni in
drugimi sredstvi za reševanje in z napravami za odkrivanje,
preprečevanje in gasitev požara.
Inšpekcijsko nadzorstvo obsega tudi preverjanje, ali ima
ladja veljaven register tovorne naprave in ali stanje naprav za
nakladanje in razkladanje tovora ustreza podatkom iz registra
tovorne naprave.
187. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi pomanjkljivosti ladje ali
čolna glede sposobnosti za plovbo, naloži poveljniku oziroma
osebi, ki upravlja čoln, da jih v določenem roku odpravi.
Če ugotovljene pomanjkljivosti niso v določenem roku
odpravljene ali če so po naravi takšne, da ogrožajo varnost
ladje ali čolna, ljudi in tovora na njih ter okolja, pomorski inšpektor prepove ladji oziroma čolnu nadaljnjo plovbo, dokler
navedene pomanjkljivosti niso odpravljene, ter ji vzame listino o sposobnosti za plovbo oziroma plovbno dovoljenje.
Če pomorski inšpektor ugotovi, da ladja nima veljavnega registra tovorne naprave po drugem odstavku prejšnjega
člena ali če stanje teh naprav ni v skladu z registrom, ladji
prepove nakladanje, razkladanje ali prekladanje tovora z
lastnimi napravami za to delo.

Uradni list Republike Slovenije
188. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da se v pristanišču,
kjer je prehod za mednarodni promet, ne izvaja režim, ki je
določen z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije,
naloži osebi, ki upravlja pristanišče, da mora v določenem
roku odpraviti pomanjkljivosti.
189. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da stanje operativne
obale, valoloma, ali globine v pristanišču ali na sidrišču
pomeni nevarnost za plovila, naloži osebi, ki upravlja pristanišče, da mora v določenem roku opraviti določena dela
in ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo ugotovljene
pomanjkljivosti.
Če dela oziroma ukrepi iz prejšnjega odstavka niso izvršena v določenem roku, kot tudi, če v določenem roku niso
odpravljene nepravilnosti iz prejšnjega člena, sme pomorski
inšpektor:
1. prepovedati pristajanje plovil določene velikosti ob
posameznem delu obale, na katerem je ugotovljena pomanjkljivost, dokler ni zanje zagotovljeno varno pristajanje;
2. prepovedati uporabo operativne obale ali druge obale
ali njenega dela kot tudi sidrišč, če neposredno ogrožajo varnost plovil, oseb in tovora pri vkrcevanju in izkrcevanju;
3. prepovedati plovbo v pristanišču in na sidrišču, dokler
je varnost plovil neposredno ogrožena zaradi nevzdrževanja
pristaniških objektov in potrebnih globin.
Če stanje operativne obale, valoloma ali globine v pristanišču ali na sidrišču pomeni neposredno nevarnost za
plovila, sme pomorski inšpektor odrediti ukrepe iz prejšnjega
odstavka tudi brez predhodnega naloga za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
190. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da je plovna pot ali da
so objekti za varnost plovbe na njej v takem stanju, da ogrožajo varnost plovbe, mora:
1. osebi, ki skrbi za vzdrževanje in zaznamovanje plovnih poti, naložiti, naj začasno zaznamuje oviro na plovni
poti oziroma naj jo odstrani in naj znova postavi ali aktivira
signalne označbe in luči, če jih ni ali če niso v redu;
2. začasno prepovedati plovbo, če na plovni poti niso
bili storjeni ukrepi za varnost plovbe.
Če pomorski inšpektor ugotovi na plovni poti še druge
pomanjkljivosti, ki utegnejo ogrožati varnost plovbe, te ugotovitve, skupaj s predlogi za ukrepe, pošlje osebi, ki skrbi
za vzdrževanje in zaznamovanje plovnih poti, da ustrezno
ukrepa.
191. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da vzdrževanje radijskih postaj in opravljanje radijske službe nista v skladu z
veljavnimi predpisi, naloži, naj se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku odpravijo oziroma storijo ustrezni
ukrepi.
192. člen
Če pomorski inšpektor pri opravljanju nadzorstva nad
graditvijo objektov na obalah, v teritorialnem morju ali notranjih morskih vodah ugotovi, da se ta dela izvajajo na način,
da je ogrožena varnost plovbe, odredi začasno ustavitev
nadaljnjih del.
Pomorski inšpektor mora o odredbi iz prejšnjega odstavka, obvestiti upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
193. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da je na plovilu vkrcano
več oseb ali tovora, kot je dovoljeno, ali da je tovor tako razporejen, da ogroža varnost plovila in oseb na njem, prepove
plovilu odhod iz pristanišča, dokler ugotovljene nepravilnosti
niso odpravljene.

Uradni list Republike Slovenije
194. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da član posadke ladje
nima ustreznega pooblastila za opravljanje del ali veljavne
listine o vpisu na ladjo, določi rok za odpravo teh pomanjkljivosti.
Če član posadke ladje v določenem roku iz prejšnjega
odstavka ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, pomorski
inšpektor naloži poveljniku ladje, da tega člana posadke
izkrca z ladje.
Če ob nadzoru pomorski inšpektor ugotovi, da oseba,
ki upravlja čoln, nima listine o usposobljenosti, ji prepove
nadaljnje upravljanje čolna.
195. člen
Če pomorski inšpektor ugotovi, da je član posadke
plovila pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi,
ali da je v takem psihofizičnem stanju, da bi utegnil ogrožati varnost plovbe, ga odstrani z dela, na čolnu pa mu
prepove nadaljnje upravljanje čolna.
V času plovbe in kadar se ladja nahaja izven teritorialnega morja Republike Slovenije, ima pooblastila za
ukrepanje iz prejšnjega odstavka poveljnik ladje.
196. člen
Pomorski inšpektor prepove uporabo plavajoče naprave, če ne izpolnjuje pogojev glede varnosti.
197. člen
Pomorski inšpektor je pri izvajanju inšpekcijskega
nadzorstva upravičen ukrepati tudi skladno z drugimi predpisi, ki urejajo vprašanja s področja varnosti plovbe.
Pomorska inšpekcija je pristojna za preiskovanje nesreč na morju. Pri preiskovanju nesreč pomorski inšpektor
ugotovi vse okoliščine nesreče in sestavi poročilo o nesreči na morju. Minister izda pravilnik o preiskovanju nesreč
na morju.
198. člen
Zoper odločbo pomorskega inšpektorja je v roku
15 dni od prejema odločbe dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za pomorstvo.
Pritožba ne odloži izvršitve odločbe.
199. člen
Ladja, ki ji je pomorski inšpektor prepovedal izplutje
iz pristanišča zaradi neizpolnjevanja pogojev predpisanih
v 184., 185. in 193. členu tega zakona, mora za vsak naslednji pregled, da se ugotovi ali so bile pomanjkljivosti in
okoliščine zaradi katerih je bilo ladji prepovedano izplutje
iz pristanišča, odpravljene, plačati stroške takega pregleda
kot jih določi pomorski inšpektor.
Prepoved izplutja iz pristanišča se odpravi, ko so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in, ko ladja v celoti
plača predpisani strošek vseh naslednjih pregledov ali
za njihovo plačilo predloži pomorski inšpekciji pri ministrstvu, pristojnem za pomorstvo, sprejemljivo zavarovanje
plačila.
200. člen
Če pomorski inšpektor na kakršenkoli način izve,
da prihaja v slovenske vode ladja, ki ne ustreza splošno
sprejetim mednarodnim predpisom in standardom varnosti
plovbe, ji lahko prepove vplovitev v slovenske vode.
Če je ladja iz prejšnjega odstavka že vplula v slovenske vode, ima pomorski inšpektor pravico naložiti ladji, da
takoj izpluje iz slovenskih voda.
Če ladja iz prejšnjega odstavka ne ravna po odločbi
pomorskega inšpektorja, sme ta na njene stroške in njeno
nevarnost odrediti usposobljeni organizaciji, da to ladjo
odstrani iz slovenskih voda.
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TRETJI DEL – DRŽAVNA PRIPADNOST,
IDENTIFIKACIJA IN VPIS LADJE
I. poglavje – DRŽAVNA PRIPADNOST
IN IDENTIFIKACIJA LADIJ
201. člen
Slovensko državno pripadnost si ladja pridobi z vpisom
v slovenski ladijski register oziroma z izdajo začasnega vpisnega lista.
202. člen
Ladja, ki ima slovensko državno pripadnost, ima pravico
in dolžnost, da izobesi slovensko pomorsko zastavo.
Pravica in dolžnost, da izobesi zastavo iz prejšnjega
odstavka, ne velja za ladjo brez posadke.
Čolni, vpisani v vpisnik čolnov na območju Republike
Slovenije, morajo izven meja teritorialnega morja Republike
Slovenije izobesiti slovensko pomorsko zastavo.
203. člen
Slovenska pomorska zastava je znak slovenske državne pripadnosti ladje.
Slovenska pomorska zastava je državna zastava Republike Slovenije.
Minister izda predpis o izobešanju slovenske pomorske
zastave.
204. člen
Ladja, ki je vpisana v register, mora imeti ime in klicni
znak.
Potniška ladja bruto tonaže nad 100 in ladja bruto tonaže nad 300 mora imeti številko IMO.
Dve ladji ne smeta imeti enakega imena in klicnega
znaka.
Odločbe o imenih plovil izdaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, odločbe o klicnih znakih pa Agencija za
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
Čoln in plavajoča naprava mora imeti označbo, lahko
pa ima tudi ime.
205. člen
Na ladji morata biti vidno označeni ime ladje in pristanišče vpisa.
Pristanišče vpisa je pristanišče, na območju katerega je
register, v katerega je ladja vpisana.
Ribiške ladje morajo imeti poleg označb iz prvega odstavka tega člena označeno tudi registrsko številko.
206. člen
Ladja in čoln, ki imata radijsko napravo, morata imeti
klicni znak po predpisih o mednarodnem radijskem prometu.
II. poglavje – SLOVENSKI LADIJSKI REGISTER
1. Splošne določbe
207. člen
V slovenski ladijski register (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo ladje, čolni in plavajoče naprave po določbah tega zakona.
Register vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: organ, pristojen za vodenje
registra).
Določbe tega zakona o vpisovanju ladij se smiselno
uporabljajo tudi za vpisovanje ladij v gradnji, čolnov in plavajočih naprav.
Minister izda predpis o načinu vpisovanja v register.
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208. člen
Register je javna knjiga, ki je sestavljena iz vpisnikov
ladij, čolnov in plavajočih naprav. Vsak vpisnik sestavljata
glavna knjiga in zbirka listin.
Vsak ima pravico pod nadzorom pooblaščenega delavca pregledovati podatke iz glavne knjige.
Organ, pristojen za vodenje registra, je dolžan izdati
osebi, ki to zahteva, proti določenemu plačilu, potrdilo o
stanju vpisov v vpisniku.
Potrdila iz prejšnjega odstavka so javne listine.
Zbirko listin sme pregledovati oziroma zahtevati prepis
listine, samo oseba, ki ima za to upravičen interes.
Dobroverne osebe ne zadenejo pravne posledice, ki
izvirajo iz nepravilnosti podatkov iz registra.
Register se lahko vodi kot elektronska zbirka podatkov.
2. Vpis ladij
209. člen
Ladje se vpisujejo v naslednje vpisnike:
– vpisnik trgovskih ladij;
– vpisnik jaht;
– vpisnik ribiških ladij;
– vpisnik javnih ladij;
– vpisnik ladij v gradnji;
– vpisnik vojaških ladij.
Vpisnik vojaških ladij se vodi pri ministrstvu, pristojnem
za obrambo.
210. člen
V register je lahko vpisana:
1. ladja, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih
oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah
Evropske unije;
2. ladja, ki je v več kakor polovični lasti tuje osebe, katere ladjar je oseba iz prejšnje točke, če se z vpisom strinja
lastnik ladje.
V register se ne more vpisati jedrska ladja.
211. člen
(črtan)
212. člen
V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo
gradijo v slovenski ladjedelnici.
213. člen
Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov.
Vložek ima list A, list B in list C.
Vsaka ladja se vpiše v poseben vložek.
214. člen
V list A se vpisujejo podatki o identiteti ladje oziroma
ladje v gradnji ter njene osnovne tehnične značilnosti.
215. člen
V list B se vpisujejo ime in stalno prebivališče oziroma
firma in sedež lastnika ladje in njegove omejitve glede prostega razpolaganja z ladjo.
V list B se vpisujejo tudi ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež ladjarja v primerih vpisa iz 2. točke prvega
odstavka 210. člen tega zakona.
V list B vpisnika ladij v gradnji se lahko vpišeta tudi
ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež ladjarja in
naročnika.
216. člen
V list C se vpisujejo stvarne pravice, s katerimi je obremenjena ladja ali njen del, ter na teh pravicah pridobljene
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pravice, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo,
predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo,
ki veljajo za vsakega lastnika obremenjene ladje, prepovedi
obremenitve in odtujitve kot tudi vse zaznambe, za katere ni
izrecno določeno, da se vpisujejo v kakšen drug list.
3. Vpis čolnov
217. člen
V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:
1. čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
2. športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega
plovila;
3. čolna, krajšega od 3 metrov, razen če ima motorni
pogon z močjo več kot 3,7 kW.
Vpisnik vojaških čolnov se vodi pri ministrstvu, pristojnem za obrambo.
4. Vpis plavajočih naprav
218. člen
Plavajoče naprave, ki so daljše od 15 metrov in širše od
3 metrov, se vpisujejo v vpisnik plavajočih naprav.
ČETRTI DEL – STVARNE PRAVICE NA LADJAH
I. poglavje – SPLOŠNE DOLOČBE
219. člen
Ladja in ladja v gradnji sta premičnini.
220. člen
Na ladji in na ladji v gradnji lahko obstaja lastninska
pravica, hipoteka in zakonita zastavna pravica.
221. člen
Na podlagi pravnega posla med živimi se pridobita
lastninska pravica na ladji in hipoteka na ladji z vpisom v
register.
Za pravni posel iz prejšnjega odstavka je potrebna
pisna oblika.
222. člen
Prvi odstavek prejšnjega člena ne velja za pridobitev
pravic na podlagi javne dražbe.
223. člen
Lastninska pravica na ladji v gradnji zajema stvari, ki
so vanjo vgrajene.
Če v vpisnik ladij v gradnji ni vpisano kaj drugega, zajema lastninska pravica na ladji v gradnji tudi stvari, ki so v
ladjedelnici, pa še niso vgrajene vanjo, če so po svoji izdelavi
namenjene izključno za vgraditev v določeno ladjo ali za
njeno pritiklino ali če so vidno zaznamovane ali izločene za
vgraditev v to ladjo.
II. poglavje – ZASTAVNE PRAVICE
1. Hipoteka
224. člen
Hipoteka na ladji je pravica, po kateri se je upnik upravičen poplačati iz kupnine, dosežene s sodno prodajo ladje.
Hipoteka lahko zajema tudi pravico upnika, da si v primeru neizplačila dolga poplača svojo terjatev z izkoriščanjem
ladje, če je to določeno s pogodbo.
Hipoteka nastane na podlagi pogodbe ali sodne odločbe.
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Zakonita zastavna pravica (pomorski privilegij) na ladji
ima prednost pred hipoteko.
Hipoteka na ladji ne preneha s spremembo lastnika
ladje, razen če ni v tem zakonu drugače določeno.
225. člen
Na hipoteki na ladji se lahko ustanovi s pogodbo nadhipoteka v korist koga drugega.
V primeru iz prejšnjega odstavka sme hipotekarni dolžnik
plačati svoj dolg hipotekarnemu upniku le, če to dovoli nadhipotekarni upnik ali če dolgovani znesek položi pri sodišču.
Če hipotekarni dolžnik ne ravna tako, ostane hipoteka
v veljavi za terjatev nadhipotekarnega upnika.
226. člen
Hipoteka na ladji zajema tudi njene naslednje pripadne
terjatve:
1. odškodninske terjatve za še ne popravljene materialne poškodbe, ki jih je pretrpela ladja;
2. terjatve iz skupne havarije, če se nanašajo na materialne poškodbe ladje, ki še niso popravljene.
227. člen
Hipoteka na ladji ne zajema voznine, prevoznine, vlečnine in zakupnine in tudi ne nagrad za reševanje, če ni drugače dogovorjeno.
Hipoteka na ladji ne zajema izkoriščanja ladje, če ni
drugače dogovorjeno.
228. člen
Hipoteka na ladji zajema tudi zavarovalnino za ladjo, ki
pripada lastniku ladje, če ni drugače dogovorjeno.
Hipoteka na zavarovalnini preneha, če jo je zavarovalnica izplačala, preden jo je hipotekarni upnik obvestil o
obstoju hipoteke.
Če je bila zavarovalnica obveščena o hipoteki na zavarovalnini, je ne sme izplačati zavarovancu brez privolitve
pogodbenega upnika.
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Če je v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka ladja
sproščena, začne hipoteka znova veljati.
234. člen
Pravice in njihov vrstni red, pridobljen z vpisom hipoteke, ne prenehajo z izbrisom ladje iz registra ladij zato,
ker je bila uničena ali se domneva, da je uničena, kot tudi
ne za to, ker je bila za stalno umaknjena iz plovbe (1. in
3. točka prvega odstavka 369. člena tega zakona).
235. člen
Hipoteka za isto terjatev se lahko vpiše nerazdelno
na dve ali več ladij ali ladij v gradnji ali na dve ali več hipotek (skupna hipoteka).
V primeru iz prejšnjega odstavka ima upnik pravico
zahtevati poplačilo celotne terjatve iz vsake posamezne
ladje, na kateri je hipoteka.
236. člen
Hipoteka, vpisana v tujem registru na ladji, ki pridobi
slovensko državno pripadnost in je navedena v listini o
izbrisu ladje iz tujega registra, se vpiše v slovenski ladijski register kot predznamba hipoteke; pri tem se ji prizna
vrstni red po trenutku, ki je bil določen za njen vrstni red
v tujem registru.
Hipotekarni upnik, v čigar korist je vpisana takšna
predznamba, mora opravičiti predznambo v 60 dneh od
vročitve obvestila o vpisu.
2. Zakonita zastavna pravica (pomorski privilegij)

232. člen
Določbe tega zakona o hipoteki na ladji veljajo tudi
za hipoteko na ladji v gradnji, ki je vpisana v vpisnik ladij v
gradnji.

237. člen
Z zakonito zastavno pravico (v nadaljnjem besedilu:
pomorski privilegij) na ladji so zavarovani:
1. sodni stroški, ki so potrebni v skupnem interesu
vseh upnikov v postopku izvršbe ali zavarovanja, da bi bila
ladja obvarovana ali prodana, ter stroški varovanja in nadzorstva od prihoda ladje v zadnje pristanišče; pristaniške
pristojbine in pristojbine za storitve službe za varnost plovbe; stroški pilotaže in obvezne vleke; prispevki za socialno
zavarovanje; terjatve pristojnega organa za odrejeno in
opravljeno dviganje ali odstranitev razbitine;
2. terjatve poveljnika in drugih članov posadke iz
delovnega razmerja na ladji;
3. nagrade za reševanje in prispevki ladje k skupni
havariji;
4. odškodninske terjatve zaradi trčenja ladij ali drugih nezgod med plovbo ter zaradi škode na pristaniških
napravah, dokih in plovnih poteh; odškodninske terjatve
zaradi telesnih poškodb potnikov in članov posadke; odškodninske terjatve zaradi izgube ali poškodbe tovora ali
prtljage;
5. terjatve iz pogodb ali poslov, ki jih je sklenil oziroma opravil poveljnik izven sedeža ladjarja na podlagi
svojega zakonitega pooblastila za dejanske potrebe, da
je ladjo ohranil ali nadaljeval potovanje, ne glede na to,
ali je poveljnik hkrati tudi lastnik oziroma ladjar in ali ima
terjatve on sam, ali pa jih ima dobavitelj, popravljalec,
posojilodajalec ali kakšen drug pogodbenik;
6. terjatve pomorskih agencij iz naslova zastopanja
ladjarja, ladje in posadke.
Pomorski privilegij na ladji za glavnico zajema tudi
obresti.

233. člen
Hipoteka na ladji preneha:
1. z izbrisom;
2. s prodajo ladje v izvršilnem ali stečajnem postopku;
3. z razglasitvijo ladje za pomorski plen oziroma vojni
plen na morju.

238. člen
Pomorski privilegiji na ladji zajemajo tudi voznino
oziroma prevoznino in vlečnino tistega potovanja, med
katerim je nastala terjatev, zavarovana s pomorskim privilegijem, ter pripadne terjatve ladje in voznine oziroma prevoznine in vlečnine, pridobljene od začetka potovanja.

229. člen
Hipoteka za glavnico zajema tudi stroške vpisa hipoteke
ter stroške pravdnega in izvršilnega postopka.
Triletni zaostanki obresti, ki pripadajo upniku po pogodbi
ali zakonu, imajo enako prednost kot glavnica.
230. člen
Če pretrpi ladja takšne poškodbe ali je njeno stanje
takšno, da hipoteka ne daje zadostne varnosti za poravnavo
terjatev, lahko hipotekarni upnik zahteva izplačilo terjatev
še pred zapadlostjo, če mu dolžnik za razliko, nastalo s tem
zmanjšanjem varnosti, ne ponudi drugačnega zavarovanja.
231. člen
Ladja, obremenjena s hipoteko, se sme za stalno umakniti iz plovbe samo s poprejšnjo privolitvijo hipotekarnih
upnikov.
Če hipotekarni upniki ne dajo privolitve v smislu prejšnjega odstavka, ima hipotekarni dolžnik pravico zahtevati
od sodišča, naj se ladja proda na javni dražbi.
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239. člen
Za terjatve poveljnika in drugih članov posadke iz delovnega razmerja v smislu 2. točke prvega odstavka 237. člena
tega zakona se štejejo terjatve iz njihovih plač, kadar gre za
razmerja, za katere se uporablja izključno slovensko pravo
ter za druge terjatve iz pogodbe o zaposlitvi.
240. člen
Določbe o pomorskih privilegijih na ladji ne veljajo za
terjatve za povračilo jedrske škode.
241. člen
Pomorski privilegiji ne prenehajo s spremembo lastnika
ladje, če ni v tem zakonu drugače določeno.
242. člen
Pomorski privilegiji na ladji zajemajo tudi njene naslednje pripadne terjatve in voznine:
1. odškodninske terjatve, dolgovane za še ne popravljene materialne poškodbe, ki jih je pretrpela ladja, ali za izgubo
voznine, oziroma prevoznine in vlečnine;
2. terjatve, dolgovane zaradi skupne havarije, če se
nanašajo na še nepopravljene materialne poškodbe ladje ali
na izgubo voznine oziroma prevoznine in vlečnine;
3. terjatve nagrade, dolgovane za opravljeno reševanje,
in sicer po odbitku zneskov, ki pripadajo poveljniku in drugim
članom ladijske posadke.
243. člen
Pomorski privilegiji na ladji se ne nanašajo na terjatve,
dolgovane lastniku ladje iz zavarovalne pogodbe, kot tudi ne
na premije, subvencije in druge pomoči države.
244. člen
V smislu določb tega zakona o pomorskih privilegijih
se šteje za voznino oziroma prevoznino ladje tista voznina
oziroma prevoznina, ki jo naročnik prevoza oziroma potnik
dolguje ladjarju.
Pomorski privilegiji v korist oseb iz 2. točke prvega
odstavka 237. člena tega zakona bremenijo zneske voznine
oziroma prevoznine in vlečnine, dolgovane za vsa potovanja, ki so bila opravljena med trajanjem istega delovnega
razmerja na isti ladji.
Pomorski privilegiji za terjatve iz 3. in 5. točke prvega
odstavka 237. člena tega zakona ter za terjatve zaradi trčenj in drugih nezgod med plovbo in za škode, prizadejane
pristaniškim napravam, dokom in plovnim potem iz 4. točke
prvega odstavka 237. člena tega zakona zajemajo samo
tiste pripadne terjatve ladje in voznine oziroma prevoznine in
vlečnine iz 242. člena tega zakona, ki so nastale po nastanku
omenjenih terjatev.
245. člen
Terjatve, zavarovane s pomorskim privilegijem, ki se
nanaša na isto potovanje ladje, se poravnajo po vrstnem
redu, navedenem v prvem odstavku 237. člena tega zakona,
terjatve iz 2. točke prvega odstavka 237. člena tega zakona
pa imajo enak vrstni red kot terjatve iz zadnjega potovanja.
Če terjatev, ki so navedene v posameznih točkah prvega odstavka 237. člena tega zakona, ni mogoče v celoti
poravnati, se poravnajo v sorazmerju z njihovimi zneski. Pri
terjatvah, navedenih v 3. in 5. točki prvega odstavka 237. člena tega zakona, ima v vsaki teh točk pozneje nastala terjatev
prednost pred prej nastalo.
Šteje se, da so z istim dogodkom povezane terjatve
nastale istočasno.
246. člen
Terjatve, zavarovane s pomorskim privilegijem zadnjega
potovanja ladje, imajo prednost pred terjatvami prejšnjega
potovanja.
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Pomorski privilegiji v korist oseb, navedenih v 2. točki
prvega odstavka 237. člena tega zakona, nastali iz istega
delovnega razmerja, ki se nanaša na več potovanj, imajo isti
vrstni red kot terjatve iz zadnjega potovanja.
247. člen
Pomorski privilegij na voznini oziroma prevoznini in
vlečnini se lahko uveljavlja, vse dokler je voznina oziroma
prevoznina in vlečnina še dolgovana ali dokler je njen znesek
še pri poveljniku ali agentu ladje ali pri ladjarju.
Pomorski privilegiji na pripadnih terjatvah se lahko uveljavljajo, vse dokler je terjatev dolgovana ali dokler je znesek,
ki je bil zanjo izplačan, še pri poveljniku ali agentu ladje ali
pri ladjarju.
248. člen
Pomorski privilegiji na ladji prenehajo:
1. s prenehanjem terjatve, zavarovane s pomorskim
privilegijem;
2. s potekom enega leta, pri pomorskih privilegijih iz
5. točke prvega odstavka 237. člena tega zakona pa s potekom šestih mesecev;
3. s prodajo ladje v izvršilnem ali stečajnem postopku;
4. s prodajo ladje pod naslednjimi pogoji:
– da je prenos lastninske pravice na ladji vpisan v
register;
– da je vpis prenosa lastninske pravice na ladji v register objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in objavljen na razglasni deski sodišča, na katerega območju se
vodi register, v katerega je ladja vpisana;
– da privilegirani upnik ne začne postopka za poravnavo svoje terjatve v dveh mesecih od objave vpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije ali pred potekom roka iz 2. točke
tega odstavka;
5. z ustanovitvijo sklada omejene odgovornosti za terjatve, zavarovane s pomorskim privilegijem, za katere velja
omejena odgovornost.
Pomorski privilegiji na ladji prenehajo z razglasitvijo
ladje za pomorski plen oziroma vojni plen na morju. Če je
ladja sproščena, začno znova veljati tisti pomorski privilegiji,
ki po 2. točki prejšnjega odstavka niso prenehali veljati pred
zaplembo ladje.
249. člen
Rok iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena prične
teči prvi naslednji dan:
– pri pomorskih privilegijih za terjatve iz reševanja – od
dneva, ko je bilo končano reševanje;
– pri pomorskih privilegijih zaradi trčenja ladij ali druge
nezgode med plovbo ter za terjatve zaradi telesnih poškodb
– od dneva, ko je bila škoda prizadejana;
– pri pomorskih privilegijih zaradi izgube ali poškodbe
tovora ali prtljage – od dneva, ko sta bila tovor oziroma prtljaga izročena ali bi morala biti izročena;
– pri pomorskih privilegijih za popravila in nabave ter za
druge terjatve iz 5. točke prvega odstavka 237. člena tega
zakona – od dneva, ko je terjatev nastala;
– v vseh drugih primerih – od dneva zapadlosti terjatve.
Rok iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena preneha teči z vložitvijo tožbe za uveljavitev terjatve, zavarovane
s pomorskim privilegijem. Če gre za pomorski privilegij na
ladji, preneha ta rok teči z vložitvijo tožbe samo, če se ladja
zaustavi ali če se zaznamba vložene tožbe vpiše v register,
v katerega je ladja vpisana.
Ko postane sodba na podlagi vložene tožbe, ki je bila
predmet zaznambe, izvršljiva, preneha pravica pomorskega
privilegija v 60 dneh od izvršljivosti sodbe, če upnik v tem
roku ne zahteva prodaje ladje, ali če sodišče na njegovo
zahtevo ne zaustavi ladje. Upnik ima pravico v tem roku
zahtevati od sodišča, da se njegov pomorski privilegij vpiše
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v register z vrstnim redom od trenutka, ko je bila vanj vpisana
zaznamba tožbe za uveljavitev pomorskega privilegija.
250. člen
Določbe tega zakona o pomorskih privilegijih na ladji se
uporabljajo tudi, če izkorišča ladjo oseba, ki ni lastnik, razen
če je bila ladja lastniku odvzeta z nedovoljenim dejanjem,
privilegirani upnik pa ni pošten.
251. člen
S prenehanjem pomorskega privilegija na ladji ne preneha terjatev, ki je bila z njo zavarovana.
Z odstopom terjatve, zavarovane s pomorskim privilegijem, se prenese tudi pomorski privilegij na ladji.
252. člen
Pomorski privilegij na ladji ne preneha z izbrisom ladje
iz registra.
253. člen
Določbe 237. člena do 252. člena tega zakona ne veljajo za javne ladje.
254. člen
Določbe tega zakona o pomorskih privilegijih na ladji
veljajo tudi za čolne in ladje v gradnji, ki plavajo na vodi.
III. poglavje – POSTOPEK VPISOVANJA LADIJ
1. Skupne določbe
255. člen
Vpis v register vsebuje besedilo izreka odločbe o
vpisu.
Če se po stanju vpisa v registru odločba o vpisu ne
more izvršiti, se sme vpis opraviti le na podlagi nove odločbe,
s katero se prejšnja odločba popravi ali spremeni.
256. člen
Vpisi na podlagi tega zakona so:
1. prvi vpis v vpisnik ladij – s katerim se v slovenski ladijski register vpiše ladja, ki do tedaj ni bila vpisana v register;
2. (črtana);
3. vknjižba – s katero se opravi vpis, prenos, omejitev
ali prenehanje pravic brez posebne opravičbe (nepogojni vpis
pravic ali nepogojni izbris);
4. predznamba – s katero se opravi vpis, prenos, omejitev ali prenehanje pravic pod pogojem poznejše opravičbe
(pogojni vpis pravic ali pogojni izbris);
5. zaznamba – s katero se evidentirajo osebna razmerja, ki so pomembna za razpolaganje s premoženjem ali
druga dejstva, s katerih zaznambo so po zakonu povezani
določeni pravni učinki;
6. prenos vpisa ladje – s katerim se ladja izbriše iz enega vpisnika ladij v registru in vpiše v drug vpisnik;
7. izbris ladje – s katerim se ladja izbriše iz slovenskega
ladijskega registra.
257. člen
Lastninska pravica ter druge stvarne pravice na ladji
se lahko vpišejo na celo ladjo ali na delež, določen glede na
celoto, vendar ne na njene posamezne sestavne dele.
Hipoteke se ne more vpisati na delež določen glede na
celoto, če je lastninska pravica na ladji vpisana na eno samo
osebo, kot tudi ne na del tistega deleža, za katerega je v
registru vpisan en sam solastnik.
Vpis prenosa terjatve, zavarovane s hipoteko, in pridobitve nadhipoteke je dovoljen glede cele terjatve kot
tudi glede njenega dela, določenega sorazmerno ali številčno.
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258. člen
Za določene stvari, ki so pritiklina ladje, se sme s privolitvijo lastnika ladje zaznamovati v registru, da spadajo v
lastnino druge osebe.
259. člen
Vpis hipoteke na ladji mora obsegati najmanj naslednje
podatke:
1. denarni znesek terjatve, ki je zavarovana s hipo
teko;
2. višino obresti, če se morajo plačati poleg terjatve;
3. ime in stalno prebivališče oziroma firmo in sedež
hipotekarnega upnika;
4. določila o zapadlosti terjatve v celoti ali po delih.
260. člen
Če so s hipoteko zavarovane terjatve, ki bi utegnile
nastati zaradi odobrenega posojila, prevzetega zavarovanja
ali zaradi povračila škode, je treba v listini, na podlagi katere
se opravljajo vpisi, navesti najvišji znesek, ki ga smeta doseči
kredit ali odgovornost.
Če je s hipoteko zavarovana terjatev vezana na valutno
klavzulo ali kakšen indeks za določanje njene vrednosti, je to
potrebno vpisati v register.
Na ladjo se lahko vpiše tudi hipoteka na podlagi sporazuma strank.
261. člen
Vpisi so dovoljeni le zoper tistega, na katerega je ob
vložitvi predloga v register vpisana ali se sočasno vpisuje
lastninska pravica na ladji oziroma tista pravica, glede katere
se opravlja vpis.
262. člen
Če več oseb zaporedoma pridobi pravico do vpisa kakšne pravice na ladji ali na pravici, ki je vpisana na ladji, te
pa svoje pravice niso vpisale, lahko zadnji pridobitelj zahteva
vpis zadevne pravice neposredno nanj, če dokaže, kdo so
njegovi predniki.
Če je bila na nekoga prenesena terjatev, zavarovana s
hipoteko, ki je vpisana v register, terjatev pa je poravnana,
lahko dolžnik zahteva, da se vpis izbriše brez predhodnega
vpisa, če dokaže prenos.
263. člen
Če upnik, ki ima pravico zahtevati vpis hipoteke na
ladji ali nadhipoteke na vpisani hipoteki svojega dolžnika,
ne zahteva tega vpisa, lahko zahteva vpis teh pravic v korist
upnika tudi porok.
Vsak solastnik deleža lahko zahteva zase in v imenu
drugih solastnikov vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti
v razmerju do celote.
264. člen
Vpisi v register po sklepu sodišča o dedovanju in volilu
ali po sklepu sodišča o vpisu hipoteke na podlagi sporazuma
strank, se opravijo na podlagi pravnomočnega sklepa pristojnega zapuščinskega oziroma izvršilnega sodišča.
2. Vrstni red
265. člen
Za vrstni red vpisa je odločilen trenutek, ko je predlog
za vpis prispel k registru.
Vpisi, opravljeni na podlagi predlogov, ki so prispeli ob
istem času, imajo isti vrstni red, če ni v kakšnem drugem
zakonu drugače določeno.
266. člen
Z vknjižbo ali predznambo odstopa prednosti se lahko
spremeni vrstni red pravic, ki so vknjižene na ladji.
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Za to spremembo je potrebna privolitev upravičenca, ki
odstopa svoj vrstni red in se njegova pravica umika, kot tudi
upravičenca, ki stopa na njegovo mesto. Če je pravica, ki se
umika, hipoteka, je potrebna tudi privolitev lastnika ladje; če
je pravica, ki se umika, obremenjena s pravico koga drugega,
pa tudi njegova privolitev.
Ta sprememba ne posega v obseg in vrstni red drugih
vpisanih pravic.
267. člen
Pravica, ki stopa naprej, pridobi brez omejitve vrstni red
pravice, ki se umika, če je ta vpisana v register neposredno
pred njo ali če ji odstopijo prednost tudi vsi upravičenci, katerih pravice so vpisane med njima.
268. člen
Če gre za odstop prednosti med pravicama, ki nista vpisani neposredno druga za drugo, brez privolitve upravičencev, katerih pravice so vpisane med njima, pridobi pravica,
ki stopa naprej, vrstni red pravice, ki se umika, le v njenem
obsegu in vsebini.
Če je pravica, ki se umika, pogojna ali vezana na rok,
se sme v izvršilnem postopku, opravljenem pred nastopom
tega pogoja ali roka, pravica, ki stopa naprej, poravnati samo
v tolikšnem znesku, kolikor ji pripada po njenem prvotnem
vrstnem redu.
Če mora kupec na javni dražbi prevzeti pravico, ki se
umika, po njenem prejšnjem vrstnem redu brez vštetja v
kupnino, se pri razdelitvi kupnine pravica, ki stopa naprej,
upošteva po njenem prvotnem vrstnem redu.
269. člen
Če ni drugače dogovorjeno, ima pravica, ki stopa naprej, tudi na svojem prvotnem mestu prednost pred pravico,
ki se umika.
270. člen
Če stopi z odstopom prednosti več pravic na mesto druge pravice in je odstop sočasno vknjižen, gre tudi na novem
mestu prednost pravici, ki je imela dotlej prednost v vrstnem
redu, če ni drugače dogovorjeno.
271. člen
Poznejše spremembe glede obstoja ali obsega pravice,
ki se je z odstopom prednosti umaknila, ne vplivajo na vrstni
red pravice, ki je stopila naprej, če ni drugače dogovorjeno.
3. Predlogi
272. člen
Odločba o vpisu ladje v register se izda na predlog
upravičene stranke oziroma na zahtevo pristojnega organa,
če v tem zakonu ni drugače določeno.
Predlogi oziroma zahteve iz prejšnjega odstavka se
vlagajo pri organu, pristojnem za vodenje registra.
273. člen
Predloge za vpis ladje v register je potrebno vložiti v
zadostnem številu izvodov in sicer za register in za stranke,
ki jim je treba odločbo vročiti.
Če ni vloženo zadostno število izvodov predloga, zahteva
organ, pristojen za vodenje registra, od vložnika, naj vlogo
dopolni v določenem roku. Če vložnik ne ravna po tem nalogu,
določi register, da se vloga prepiše na vložnikove stroške.
274. člen
Če je vloga vezana na rok, predpisan v določbah tega
zakona o vpisovanju v register, je pravočasna, če pred potekom roka prispe k organu, pristojnem za vodenje registra. Če
se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, se za dan,
ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.
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Roki iz določb tega zakona o vpisovanju v register, razen rokov za opravičbo predznambe (327. člen tega zakona),
roka za predložitev izvirnika (293. člen tega zakona) in roka
za predložitev prevoda (294. člen tega zakona) se ne morejo
podaljševati.
Zaradi zamude rokov, določenih s tem zakonom za
vpise v register, ni dopustna vrnitev v prejšnje stanje.
275. člen
(črtan)
276. člen
V predlogu za vpis ladje v register je treba navesti
organ, pristojen za vodenje registra, pri katerem se predlog
vlaga, firmo ali ime in sedež oziroma osebno ime in naslov
stalnega prebivališča vložnika kot tudi tistih oseb, katerim je
treba vročiti odločbo o vpisu ter ime oziroma označbo ladje,
na katero se vpis nanaša.
Predlog mora vsebovati vse podatke, ki se vpisujejo v
register.
V predlogu je treba natančno navesti, kaj naj se vpiše
v register. V predlogu se lahko vložnik sklicuje na natančno
določena mesta v listinah, na podlagi katerih se utemeljuje
predlog.
277. člen
Predlog za vknjižbo vsebuje tudi predlog za predznambo, če predlagatelj predznambe ni izrecno izključil.
Z enim samim predlogom se lahko zahteva več vpisov
na podlagi ene listine, kot tudi vpis iste pravice v več vložkov
ali vpis več pravic v en vložek.
278. člen
Predlogu, ki ga vloži zakoniti zastopnik fizične osebe
za vpis pridobitve, prenosa, omejitve ali prenehanja vpisanih
pravic na ladjah, je treba priložiti dovoljenje pristojnega skrbstvenega organa, kadar je takšno dovoljenje potrebno.
279. člen
Vpisi v register, ki se opravljajo na podlagi tega zakona
se smejo dovoliti samo na podlagi listin, sestavljenih v obliki,
ki je predpisana za njihovo veljavnost.
Firme in imena oziroma osebna imena oseb, ki sodelujejo v pravnem poslu, morajo biti v listini, na podlagi katere
se opravlja vpis, natančno navedena. V tej listini mora biti
naveden tudi kraj, kjer je bila listina sestavljena in datum,
kdaj je bila sestavljena.
Listine, na podlagi katerih se opravlja vpis v register,
ne smejo imeti takšnih vidnih pomanjkljivosti, ki bi vplivale
na njihovo verodostojnost; če pa so sestavljene iz več listov,
morajo biti listi speti tako, da ni mogoče vstaviti nobenega
novega.
280. člen
Zasebne listine, na podlagi katerih se opravljajo vpisi
v list B in list C vložka glavne knjige vpisnika ladij, je treba
priložiti v izvirniku, druge listine pa so lahko priložene tudi v
overjenem prepisu.
Potrebno je priložiti tudi po en neoverjen prepis ali fotokopijo vsake listine iz prejšnjega odstavka za zbirko listin.
Organ, pristojen za vodenje registra potrdi, da se prepis
oziroma fotokopija ujema z izvirnikom.
Če je izvirnik listine v uradnih spisih ali v hrambi pri
registru ali če je priložen že vloženemu predlogu, zadostuje
priložiti prepis ali fotokopijo v dveh izvodih in navesti, kje je
izvirnik.
Če izvirnika ni mogoče takoj predložiti zato, ker je pri
kakšnem drugem organu, je treba to navesti v predlogu in
priložiti overjen prepis ali fotokopijo ter en neoverjen prepis
ali fotokopijo.
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281. člen
(črtan)
4. Opravljanje vpisa
a) Skupne določbe
282. člen
Vpisi v register se opravljajo po določbah zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
283. člen
Pri vpisih v register so stranke tisti, ki prosijo za vpis in
tudi tisti, katerih pravice so vpisane v register.
284. člen
(črtan)
285. člen
(črtan)
286. člen
V postopku za vpis v register nosi vsaka stranka svoje
stroške.
287. člen
Za odločanje o predlogu je odločilen trenutek, ko je predlog prispel k organu, pristojnem za vodenje registra.
288. člen
Predlog za vpis v register se vpiše v dnevnik; v njem
se navede dan, uro in minuto, ko je predlog prejet. Obenem
se mora v vložku, v katerega je ladja vpisana, če je že odprt,
evidentirati, da je vložen predlog za vpis in zapisati številko,
pod katero je vloga vpisana v dnevnik.
Če vložek še ni odprt, ga je treba odpreti takoj, ko prispe
predlog za prvi vpis ladje k organu, pristojnemu za vodenje
registra in vanj zapisati številko, pod katero je vloga vpisana v
dnevnik, ime oziroma označbo ladje, kot tudi številke vseh nadaljnjih predlogov, ki prispejo, dokler ladja ni vpisana ali dokler
sklep o zavrnitvi vpisa ladje v vpisnik ne postane dokončen.
Vložka za prvi vpis ladje v register se ne odpre, če je
predlog popolnoma nerazumljiv ali nedoločen.
289. člen
(črtan)
290. člen
Če je vložen predlog za prenos ladje iz enega vpisnika
v drug vpisnik, se predlog za prenos zaznamuje v vpisniku
ladij, v katerega je vpisana. Ko je izdana odločba o vpisu
ladje z vsemi podatki iz prejšnjega vpisnika v novi vpisnik, se
ladja izbriše iz vpisnika v katerega je vpisana.
291. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, dovoli vpis na
podlagi predloga in njegovih prilog:
1. če iz registra, glede ladje ali pravic na ladji ne izhaja,
da obstoji kakšna ovira za zahtevani vpis oziroma, če so pri
predlogu za prvi vpis ladje v slovenski ladijski register izpolnjeni pogoji iz 210. člena tega zakona;
2. če ni utemeljenega dvoma o tem, da ima predlagatelj
pravico predlagati vpis in da so udeleženci, na katerih pravice
se nanaša vpis, sposobni razpolagati s temi pravicami;
3. če je predlog glede na vsebino predloženih listin
utemeljen;
4. če imajo listine takšno obliko, kakršna se zahteva za
dovolitev vknjižbe, predznambe ali zaznambe.

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12701

292. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, odloči glede
vsakega predloga o sami stvari, praviloma ne da bi zaslišal
stranke in praviloma brez predhodne odločbe, razen kadar
ta zakon izrecno določa drugače.
Organ, pristojen za vodenje registra, mora v odločbi
izrecno navesti, ali je predlogu ugodil ali ga je zavrnil.
Če ugodi predlogu le delno, odredi vpis v delu, v
katerem je predlogu ugodil, zavrne pa tisti del predloga,
ki mu ni ugodil.
Če predlog v celoti ali delno zavrne, navede v odločbi
vse razloge, zaradi katerih predlog zavrača.
293. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, izda odločbo o
vpisu na podlagi ustreznih listin.
Če iz predloga in priloženih prepisov listin izhaja, da
bi bilo zahtevi mogoče ugoditi, če bi bila predložena izvirna
ali ustrezno overjena listina, organ, pristojen za vodenje
registra, odredi, da se za zadevno pravico ohrani vrstni red
in zaznambo predloga v registru ladij z opombo »dokler ne
prispe izvirnik.
Obenem organ, pristojen za vodenje registra, določi predlagatelju primeren rok, v katerem mora predložiti
ustrezno listino, če je ni organ, pri katerem listina je, dolžan poslati že po uradni dolžnosti. Če register naknadno
prejme ustrezno listino, ali če je listino predlagatelj predložil v določenem roku, se odloči v predlogu o sami stvari.
Če ustrezna listina ni predložena v določenem ali
podaljšanem roku, organ, pristojen za vodenje registra,
predlog zavrže in po uradni dolžnosti opravi izbris zaznambe.
Če iz predloga in priloženih listin izhaja, da zahtevi
ne bi bilo mogoče ugoditi, tudi če bi bila izvirna ali ustrezno overjena listina priložena, organ, pristojen za vodenje
registra, predlog zavrne.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
prijave za vpis ladje v gradnji.
294. člen
Če predlogu ni priložen prevod listine, ki je sestavljena v tujem jeziku, iz vloge pa ne sledi, da je treba zahtevo
zavrniti, odredi organ, pristojen za vodenje registra, da
ohrani vrstni red zadevne pravice in zaznambo predloga
v registru z opombo »dokler ne prispe prevod«. Obenem določi predlagatelju primeren rok, v katerem mora
predložiti prevod. Če ta izroči prevod v določenem ali
podaljšanem roku, odloči o sami stvari; v nasprotnem
primeru pa predlog zavrže in po uradni dolžnosti opravi
izbris zaznambe.
295. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, ne more dovoliti,
da bi bilo vpisano kaj več ali kaj drugega, kot je stranka
zahtevala, čeprav bi bila ta po predloženih listinah upravičena zahtevati kaj več ali kaj drugega.
Če je predlagana samo predznamba, ni mogoče odrediti vknjižbe, čeprav so dani pogoji za vknjižbo.
296. člen
Če iz listin izhaja, da je pridobitelju knjižne pravice
dano dovoljenje za vknjižbo, da pa so mu hkrati naložene
omejitve glede razpolaganja s pridobljeno pravico, ali pa
so mu naložene obveznosti, glede katerih je dogovorjena
sočasna vknjižba v korist določenih upravičencev, zahtevanega vpisa ni mogoče dovoliti, če ni obenem predlagana
tudi vknjižba, ali glede na to, kakšna je listina, vsaj predznamba dogovorjenih omejitev ali obveznosti.
Sočasen vpis medsebojnih pravic in obveznosti lahko
predlaga katerakoli stranka.
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297. člen
Odločba, s katero se dovoljuje vpis, mora navajati:
1. številko vložka, v katerega se mora vpisati in ime
ladje, na katero se nanaša vpis;
2. firmo ali ime in sedež oziroma ime in stalno prebivališče osebe, v katere korist naj bo vpis opravljen;
3. ladja ali pravica na ladji, na kateri naj bo vpis opravljen;
4. listine, na podlagi katerih se vpis dovoljuje;
5. vrsto vpisa, ki ga je treba opraviti;
6. glavno vsebino pravice, ki se vpisuje in
7. podatke, ki se vpisujejo v list A.
Če vsebine besedila, ki se vpisuje, ni mogoče kratko
izraziti, je dovoljeno sklicevati se na natančno označena
mesta v listinah, na podlagi katerih je bil dovoljen vpis, in
sicer z učinkom, kot da bi bila ta mesta vpisana v glavno
knjigo.
298. člen
Če organ, pristojen za vodenje registra, zavrne predlog za vknjižbo ali predznambo, predlog za prvi vpis ladje
v register, predlog za zaznambo vrstnega reda ali predlog
za dovolitev prodaje, da bi se izterjala terjatev, za katero ni
vknjižena hipoteka, opravi vpis zaznambe, da je omenjene
zahtevke zavrnil.
Zaznamba se ne vpiše:
1. če iz predloga in njegovih prilog ni bilo mogoče
ugotoviti, za katero ladjo ali pravico gre ali če ladja oziroma
pravica, na kateri se zahteva vpis, ni vpisana v navedenem
registru, ali če ob predlogu za prvi vpis ni bil odprt vložek
za vpis;
2. če lastninska pravica oziroma kakšna druga pravica
na ladji ni vpisana v korist osebe, zoper katero se po vsebini
listine lahko opravi vknjižba ali predznamba.
Vpis zaznambe se označi na odločbi.
299. člen
Ko postane odločba, s katero je zavrnjen vpis iz prejšnjega člena, pravnomočna, ker ni bilo pritožbe, izda organ,
pristojen za vodenje registra, po uradni dolžnosti sklep o izbrisu zaznambe o zavrnitvi vpisa in o tem obvesti stranke.
300. člen
Odločbo o vpisu skupaj s predlogom in vsemi listinami, ki so bile priložene predlogu, se vroči osebam, ki so v
odločbi navedene.
301. člen
Vpis se izvede po uradni dolžnosti.
302. člen
Vsak vpis, razen vpisa tehničnih podatkov v list A,
mora navajati:
1. datum, ko je bil predlog prejet ter številko dnevnika;
2. oznako listine, ki je podlaga za vpis, kraj, kjer je bila
listina sestavljena in datum, ko je bila sestavljena;
3. številko in datum odločbe, s katero je dovoljen
vpis;
4. vrsto vpisa in glavno vsebino pravice oziroma dejstva, ki ga je treba vpisati;
5. firmo ali ime in sedež oziroma stalno prebivališče
osebe, v katere korist je vpis.
Če prispe k organu, pristojnemu za vodenje registra
sočasno več predlogov, ki se nanašajo na isto ladjo, zaznamuje ta pri vsakem vpisu na podlagi teh predlogov številke
drugih predlogov z označbo, da so prispeli hkrati.
303. člen
Ko organ, pristojen za vodenje registra, izda odločbo s
katero odreja vpis ladje, vpiše ladjo sočasno v list A in list B
in nato ravna po določbah 310. in 313. člena tega zakona.
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304. člen
Z izjemo primerov iz drugega odstavka 298. člena tega
zakona se odločba o zavrnitvi predloga za vpis ladje v register zaznamuje v listu A vložka, ki je bil odprt ob vložitvi
predloga, odločba o zavrnitvi vpisa v list B se zaznamuje v
tem listu, odločba o zavrnitvi vpisa v C list pa v listu C vložka
glavne knjige.
305. člen
V vsaki odločbi se navede, komu jo je treba vročiti in
komu je potrebno poslati posamezno listino.
306. člen
Odločbe o predlogih za vpis v register je treba vročiti
vložniku predloga in tistemu, na čigar lastnini je pridobil kdo
kakšno pravico ali čigar pravice se prenašajo, omejujejo,
obremenjujejo ali razveljavljajo, kot tudi tistemu, zoper katerega je v register vpisana zaznamba.
Odločbe, s katerimi se dovoljuje popoln ali delen izbris
kakšnega vpisa, se vroči tudi vsem tistim, v katerih korist so
bile na vpisani pravici vpisane nadaljnje vknjižbe ali predznambe.
Odločbe o vknjižbi ali predznambi, s katerimi se na
vpisanih pravicah drugih vpisuje hipoteka ali odstop pravice,
je treba vročiti tudi lastniku ladje.
Odločba, s katero se na predlog pooblaščenca dovoljuje vpis zoper stranko, ki je dala pooblastilo, se vroči
stranki osebno, če pooblastilo ne ustreza drugemu odstavku
316. člena tega zakona.
307. člen
Vročitev iz prejšnjega člena se opravlja po določbah
zakona, ki ureja splošni upravni postopek o osebnem vročanju strankam.
Če je treba stranki vrniti priložene izvirnike listin
(313. člen tega zakona), se izvirniki vrnejo stranki, ki jih je
priložila, če ta ne zahteva drugače.
308. člen
Veljavnosti vpisa ni mogoče izpodbijati zato, ker vročitev
ni bila opravljena v redu ali sploh ni bila opravljena.
Oseba, ki iz opravljenega vpisa izvaja zase kakšno
pravico ali oprostitev obveznosti, ni dolžna dokazovati, da je
bila vročitev opravljena.
309. člen
Organ, pristojen za vodenje registra ki je opravil vpis
izbrisa ladje iz registra, izda stranki na njeno zahtevo potrdilo o izbrisu. V potrdilu navede razlog izbrisa in odločbo, na
podlagi katere je opravil izbris.
310. člen
Na izvirniku listine, na podlagi katere je opravil vpis,
potrdi organ, pristojen za vodenje registra, da je vpis opravljen.
V potrdilu iz prejšnjega odstavka navede odločbo o
vpisu in vložek, v katerega je bil vpis opravljen.
Če je bil vpis opravljen na podlagi več listin, ki so med
seboj povezane, zapiše potrdilo na tisto listino, iz katere
neposredno izhaja pravica vpisanega (262. in 263. člen tega
zakona).
311. člen
V registru se ne sme nič brisati niti kako drugače narediti nečitljivo; tudi se ne sme nič dodati ali spremeniti.
Vsi vpisi v registru se morajo vpisovati na tak način in s
takim sredstvom, da ostane zapis trajen.
Napako pri vpisovanju je treba prečrtati tako, da ostane
čitljiva.
Napaka, ki je bila opažena šele po opravljenem vpisu,
se sme popraviti le na podlagi odločbe.
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Organ, pristojen za vodenje registra, mora zaslišati udeleženca, če bi napaka utegnila imeti kakšno pravno posledico. Uvedba tega postopka se zaznamuje v listu, na katerem
je bil opravljen napačen vpis. Ta zaznamba ima učinek, da
poznejši vpisi ne ovirajo popravka napake. Ko postane odločba v zvezi s popravkom napake pravnomočna, se zaznamba
po uradni dolžnosti izbriše.
Popravki napačnih vpisov morajo imeti datum, podpis in
pečat organa, pristojnega za vodenje registra.
312. člen
Odločba o izbrisu ladje iz registra ter zaznamba, da je
bil predlog za izbris ladje iz registra zavrnjen, se vpišeta v
list A.
Potem, ko postane odločba o izbrisu ladje iz registra
dokončna, organ, pristojen za vodenje registra, prečrta vsako
stran vložka glavne knjige z dvema rdečima navzkrižnima
črtama in eno vodoravno črto na vsaki strani pod vsakim
vpisom, pri čemer posameznih vpisov ne prečrta.
Organ, pristojen za vodenje registra, ravna po omenjenem odstavku tudi potem, ko postane dokončna odločba o
zavrnitvi predloga za prvi vpis ladje v register.
313. člen
Po opravljenem vpisu vrne organ, pristojen za vodenje registra, stranki izvirne listine oziroma overjene prepise, če je bil predlogu priložen njihov neoverjen prepis.
Sicer ostanejo izvirne listine oziroma njihovi overjeni prepisi v zbirki listin, organ, pristojen za vodenje registra pa
obvesti stranko, da jih lahko v določenem času dvigne,
če predloži overjene prepise. Organ, pristojen za vodenje
registra, lahko tudi sam naredi te prepise in zaračuna
predpisane takse.
Glede prepisov, potrebnih za zbirko listin, je treba ravnati po prejšnjem odstavku.
b) Posebne določbe
Prvi vpis v slovenski ladijski register
314. člen
Prvi vpis ladje dovoli register, če so predlogu za vpis
priložene naslednje listine:
1. listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na
ladji;
2. izpisek iz sodnega registra oziroma druga listina,
s katero se dokazuje, da je lastnik slovenski državljan ali
slovenska pravna oseba oziroma, da so izpolnjeni pogoji za
vpis ladje v register;
3. odločba o določitvi imena oziroma označbe ladje in
vpisnega pristanišča;
4. (črtana);
5. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo;
6. listina, s katero je določen klicni znak ladje po mednarodnem signalnem kodeksu, če mora ladja imeti takšen
znak;
7. listine, s katerimi se dokazujejo drugi podatki, ki se
vpisujejo v list A vložka glavne knjige;
8. potrdilo organa, ki vodi tuji register ladij, da je bila
ladja izbrisana, če se ta prenaša iz tujega registra v slovenski
ladijski register.
V primerih, kadar organ, ki vodi tuj register ladij, v katerega je vpisana ladja za katero se vloži pisni predlog za prvi
vpis v slovenski ladijski register skladno s predpisi te tuje
države, izda potrdilo o izbrisu šele po opravičbi izbrisa, odredi
organ, pristojen za vodenje registra, brez potrdila iz 8. točke
prejšnjega odstavka, da se za zadevni prvi vpis ohrani vrstni
red z zaznambo v registru ladij, z opombo »dokler ne prispe
potrdilo o izbrisu«.
Obenem določi organ, pristojen za vodenje registra,
primeren rok, v katerem mora stranka predložiti izvirnik
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potrdila o izbrisu. Če izvirna listina ni predložena v določenem ali podaljšanem roku, organ, pristojen za vodenje
registra, predlog zavrne in po uradni dolžnosti odredi izbris
zaznambe.
315. člen
Prvi vpis v vpisnik ladij v gradnji dovoli register, če so
predlogu za vpis priložene naslednje listine:
1. listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na
ladji v gradnji;
2. potrdilo ladjedelnice o tehničnih podatkih, ki se vpisujejo v list A vpisnika ladij v gradnji, ter kraju in začetku
gradnje;
3. izjava lastnika ladje v gradnji o imenu ladje v gradnji,
če nima imena, pa izjava ladjedelnice o označbi ladje v
gradnji.
Vknjižba
316. člen
Če ni v tem ali drugem zakonu drugače določeno, se
sme vknjižba (3. točka 256. člena tega zakona) dovoliti le
na podlagi javnih listin ali takšnih zasebnih listin, na katerih
je podpise oseb, katerih pravico je treba omejiti, obremeniti,
razveljaviti ali prenesti na drugo osebo, overil organ, ki je
pristojen za overitev podpisov.
Na podlagi zasebne listine, ki jo je izdal pooblaščenec,
se sme vknjižba zoper pooblastitelja dovoliti le, če se pooblastilo, ki ga je ta izdal, glasi na določen posel ali na določeno
vrsto poslov, od dneva izdaje pooblastila do dneva zahtevane
vknjižbe pa ni minilo več kot leto dni.
Overitev podpisov na zasebni listini ni potrebna, če je
na listini odobritev organa, pristojnega za varstvo pravic in
interesov oseb, katerih pravico je treba omejiti, obremeniti,
razveljaviti ali prenesti na drugo osebo.
317. člen
Zasebna lastnina, na podlagi katere se sme dovoliti
vknjižba, mora poleg podatkov iz 279. člena tega zakona
vsebovati še:
1. natančno označbo ladje ali pravice, glede katere naj
se opravi vknjižba;
2. izrecno izjavo tistega, čigar pravica se omejuje, obremenjuje, razveljavlja ali prenaša na koga drugega, da dovoljuje vknjižbo.
Določba 2. točke prejšnjega odstavka ne velja za listine
o pridobitvi lastninske pravice na tuji ladji, če se zahteva prvi
vpis ladje v slovenski ladijski register.
318. člen
Javne listine, na podlagi katerih se sme dovoliti vknjižba, so:
1. listine o pravnih poslih, ki jih sestavi sodišče ali notar
v mejah svojih pooblastil, če vsebujejo podatke, ki so predpisani v 279. členu tega zakona;
2. listine, ki jih v predpisani obliki izda sodišče, notar
ali upravni organ v mejah svojih pristojnosti, katerim zakon
priznava lastnost izvršilnega naslova ali na podlagi katerih se
sme po posebnih predpisih opraviti vpis v javne knjige.
Vknjižba na podlagi odločbe tujega sodišča je dovoljene
pod pogojem, da je bila ta odločba priznana v predpisanem
postopku.
Predznamba
319. člen
Če predložena listina izpolnjuje splošne pogoje za vpis,
ne izpolnjuje pa vseh posebnih pogojev, ki so za vknjižbo
predpisani v 316. do 318. členu tega zakona, dovoli organ,
pristojen za vodenje registra, predznambo (4. točka 256. člena tega zakona).
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320. člen
Predznamba hipoteke je dopustna le, če sta terjatev in
pravna podlaga hipoteke izkazani za verjetni.

Rok za opravičbo predznambe ali začetek pravde sme
organ, pristojen za vodenje registra, na predlog stranke podaljšati, če so za to podani opravičeni razlogi.

321. člen
Kadar se v slovenski ladijski register vpisuje ladja, ki je
bila vpisana v tujem registru, iz listine o izbrisu ladje iz tujega
registra pa je razvidno, da je ladja obremenjena s hipoteko,
se po uradni dolžnosti vpiše predznamba hipoteke z vrstnim
redom po trenutku, ki je bil odločilen za določitev vrstnega
reda v tujem registru ladij, če ob vpisu niso izpolnjeni pogoji
za vknjižbo hipoteke, ki so določeni s tem zakonom.

328. člen
Če se predznamba opravičuje z listinami, navedenimi
v 1., 2. in 3. točki 326. člena tega zakona, je treba predlog
za opravičbo predznambe vložiti pri organu, pristojnem za
vodenje registra.
Če se predznamba opravičuje z odločbo sodišča v pravdi (4. točka 326. člena tega zakona), mora tisti, ki je zahteval
predznambo, začeti pravdo pri pristojnem sodišču in o tem
obvestiti organ, pristojen za vodenje registra.

322. člen
Predznamba zakupne pravice, ladjarske pogodbe za
čas za vso ladjo in predkupne pravice je dopustna le, če sta
obstoj pravice in privolitev v vpis izkazana za verjetna.
323. člen
Predznamba se dovoli tudi na podlagi naslednjih listin:
1. nepravnomočnih sodnih odločb, s katerimi je zahtevi
za ugotovitev, pridobitev, omejitev ali prenehanje vpisane
pravice ugodeno ali je ta zavrnjena;
2. sodnih odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje
v postopku za zavarovanje po predpisih o izvršilnem postopku;
3. zahteve sodišča, upravnega organa ali osebe v izvrševanju javnih pooblastil, ki so jim zaupana z zakonom, kadar so po zakonu upravičeni, da po uradni dolžnosti odredijo,
naj se določene terjatve zavarujejo s hipoteko.
324. člen
Če je pri sodišču položen dolg, zavarovan s hipoteko,
ki ga po pravilih obligacijskega prava upravičeno ni mogoče
plačati upniku, se na podlagi potrdila sodišča, da je dolgovani
znesek položen, dovoli predznamba. Pri tem se dovoli:
1. predznamba izbrisa hipoteke – če je dolg pri sodišču
položil dolžnik ali oseba, ki odgovarja za dolg;
2. predznambo odstopa terjatve, zavarovane s hipoteko
– če je dolg pri sodišču položil kdo drug, ki mu je po pravilih
obligacijskega prava upnik dolžan odstopiti svojo terjatev.
325. člen
S predznambo se pridobijo, prenesejo, omejijo ali razveljavijo vpisane pravice pod pogojem, da se predznamba pozneje opraviči in sicer v obsegu, v katerem je opravičena.
326. člen
Predznamba se opraviči:
1. na podlagi listine, s katero je mogoče dovoliti vknjižbo, izdala pa jo je oseba, zoper katero je bila predznamba
vpisana;
2. na podlagi potrdila, da je sodna odločba iz 1. točke
323. člena tega zakona postala pravnomočna in izvršljiva;
3. na podlagi dokončne odločbe pristojnega organa o
obstoju terjatve iz 3. točke 323. člena tega zakona, za katere
zavarovanje je bila predznamba vpisana;
4. na podlagi pravnomočne in izvršljive odločbe sodišča v pravdi zoper osebo, zoper katero je bila predznamba
vpisana.
327. člen
Če se predznamba opravičuje z listino, primerno za
vknjižbo (1. točka prejšnjega člena), jo je treba opravičiti v
tridesetih dnevih od vročitve odločbe o predznambi.
Če se preznamba opravičuje s pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo (4. točka prejšnjega člena) je potrebno
začeti pravdo v 15 dneh od vročitve odločbe o predznambi.
Rok, v katerem se mora predznamba opravičiti oziroma
je potrebno začeti pravdo, mora biti naveden v odločbi o
predznambi.

329. člen
Če ob vložitvi predloga za predznambo že teče pravda o
obstoju pravice, katere predznamba se zahteva, ni potrebna
posebna pravda za opravičbo predznambe, če se po določbah zakona o pravdnem postopku v obstoječi pravdi še lahko
uveljavlja tudi zahtevek za opravičbo predznambe.
330. člen
Če predznamba ni opravičena, lahko tisti, zoper katerega je bila dovoljena, predlaga njen izbris.
Če iz spisov ne izhaja, da je bila tožba za opravičbo
predznambe vložena pravočasno, ali da rok za opravičbo
še teče tistega dne, ko je vložen predlog za izbris, odredi
organ, pristojen za vodenje registra v kratkem času narok, na
katerem mora predlagatelj predznambe dokazati, da rok za
opravičbo še teče, ali da je bila tožba pravočasna.
Če organ, pristojen za vodenje registra, ugotovi, da
je rok potekel oziroma da se pravda ni pravočasno začela,
dovoli izbris predznambe.
Šteje se, da je bila tožba za opravičbo predznambe
vložena pravočasno, čeprav je potekel zanjo določeni rok,
če je bila vložena pred predlogom za izbris predznambe ali
vsaj istega dne, ko je bil vložen predlog.
331. člen
Če sodišče v pravdi, s katero se opravičuje predznamba
ugodi tožnikovemu zahtevku za opravičbo, se na predlog katerekoli stranke zaznamuje opravičba predznambe v registru
po vsebini pravnomočne sodbe.
Če je bil v pravdi iz prejšnjega odstavka zahtevek za
opravičbo predznambe pravnomočno zavrnjen, se na predlog katerekoli stranke predznamba izbriše.
332. člen
Če je predznamba izbrisana zato, ker tožba za opravičbo ni bila pravočasno vložena, se lahko predlaga nova
predznamba, vendar ima ta pravni učinek šele od trenutka,
ko je bil vložen nov predlog.
Lastnik ladje ali upravičenec iz vpisane pravice lahko s
tožbo zahteva, naj se ugotovi, da ne obstaja predznamovana
pravica. Sodba, s katero sodišče ugodi temu zahtevku, se
na predlog stranke zaznamuje v registru in s tem prepreči
ponovna dovolitev predznambe.
333. člen
Če se predznamba izbriše iz kakšnega drugega razloga, ne pa iz razlogov, ki so navedeni v prejšnjem členu, organ, pristojen za vodenje registra po uradni dolžnosti zavrne
vsak nov predlog za predznambo iste pravice na podlagi iste
listine. Če to opusti in novo predznambo vpiše, se ta izbriše
takoj, ko nasprotnik prijavi, da je bila predznamba enkrat že
izbrisana.
334. člen
Če je predznamovana pravica lastninska pravica, je
nadaljnje vpise mogoče dovoliti ne samo zoper vknjiženega,
temveč tudi zoper predznamovanega lastnika ladje; vendar je
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pravni učinek teh vpisov odvisen od tega, ali bo predznamba
opravičena ali ne.
Če se predznamba opraviči, se hkrati z vpisom njene
opravičbe po uradni dolžnosti izbrišejo vsi tisti vpisi, ki so
bili zoper vknjiženega lastnika ladje opravljeni potem, ko je
bil vložen predlog, na podlagi katerega je bila vpisana predznamba lastninske pravice.
Če se predznamba lastninske pravice izbriše, se hkrati
po uradni dolžnosti izbrišejo tudi vsi vpisi, ki so bili opravljeni
glede na to predznambo.
Določbe tega člena se uporabijo tudi v primeru, ko je
bila zoper hipotekarnega upnika vpisana predznamba prenosa njegove terjatve na drugo osebo.

340. člen
Odločba, s katero organ, pristojen za vodenje registra,
ugodi predlogu za vpis zaznambe iz prejšnjega člena, se izda v
enem samem izvodu (odpravku). Ko se zaznamba vpiše v register, se na tem izvodu potrdi, da je bila zaznamba opravljena.

335. člen
Če je izbris kakšne pravice predznamovan, se smejo
glede te pravice dovoliti nadaljnji vpisi (na primer nadhipotek
ali odstopa), vendar je pravni učinek teh vpisov odvisen od
tega, ali bo predznamba izbrisa opravičena ali ne.
Če se predznamba izbrisa opraviči, se hkrati z vpisom
opravičbe po uradni dolžnosti izbrišejo tudi vsi vpisi, ki so bili
glede izbrisane pravice medtem dovoljeni.

342. člen
Predlog za vpis pravice ali vpis izbrisa z vrstnim redom,
ki je zavarovan z zaznambo (339. člen tega zakona), se mora
vložiti v rokih, določenih v 341. členu tega zakona; predlogu
je treba priložiti izvod odločbe, s katero je bila zaznamba
dovoljena.
Listina, na podlagi katere se vpisuje ali briše pravica, za
katero je zaznamovan vrstni red, je lahko sestavljena tudi po
vložitvi predloga za vpis zaznambe.
V odločbi, s katero na predlog, ki je vložen po prvem odstavku tega člena, dovoljuje vknjižbo ali predznambo, navede
organ, pristojen za vodenje registra, da ima dovoljeni vpis tisti
vrstni red, ki je bil pridobljen z zaznambo. Ob vpisu se potrdi
na izvodu sklepa, s katerim je bila zaznamba vrstnega reda
dovoljena, da je vpis opravljen.
Vpis z zaznamovanim vrstnim redom se dovoli tudi, če
je bila ladja ali terjatev, zavarovana s hipoteko, prenesena
na koga drugega ali obremenjena potem, ko je bil predlog
za zaznambo vrstnega reda že vložen.
Če je lastnik ladje ali hipotekarni upnik prišel v stečaj,
preden je bil vložen predlog za vpis, se vpis dovoli le, če je
bila listina o pravnem poslu že sestavljena pred dnem, ko je
bil uveden stečaj in če je dan, ko je bila sestavljena, dokazan
z overitvijo organa, pristojnega za overjanje podpisov. Če
listina ne ustreza tem pogojem, se po predpisih o stečaju
presoja, ali je vpis dopusten.

336. člen
Če so na terjatvi, zavarovani s hipoteko, takrat, ko se
zahteva njen izbris, še vpisane nadhipoteke, se sme izbris
te terjatve dovoliti le s pripombo, da bo pravni učinek izbrisa
glede nadhipotek nastopil šele, ko bodo izbrisane.
Ko je vknjižen izbris s hipoteko zavarovane terjatve,
ni mogoče več dovoliti nadaljnjih vpisov na hipoteko; če pa
je izbris hipoteke le predznamovan, se smejo nadaljnji vpisi
na to pravico dovoliti, vendar samo s pravnim učinkom iz
325. člena tega zakona.
Zaznamba
337. člen
Pravna posledica zaznambe osebnih razmerij, zlasti
glede omejitve pravice razpolaganja s premoženjem je, da
se nihče, v čigar korist je v register vpisana kakšna pravica,
ne more sklicevati na to, da mu ta razmerja niso bila znana
(na primer mladoletnost, podaljšanje roditeljske pravice ali
skrbništva, stečaj idr.).
Zaznambo osebnih razmerij in izbris takšne zaznambe
odredi organ, pristojen za vodenje registra na podlagi listin, s
katerimi se ta razmerja dokazujejo in sicer na predlog strank,
njihovih zakonitih zastopnikov ali pristojnih organov.
338. člen
Zaznamba drugih dejstev, poleg tistih, ki so navedena
v prejšnjem členu, se sme dovoliti le, če je z zakonom dovoljena in ima učinek, ki ga določa zakon (na primer vrstni red,
skupna hipoteka, odpoved terjatve zavarovane s hipoteko,
tožba za uveljavitev pomorskega privilegija, zaznamba spora
in podobno).
339. člen
Lastnik ladje lahko zahteva vpis zaznambe vrstnega
reda za nameravano odtujitev ladje ali obremenitev s hipoteko. Pravni učinek zaznambe je, da se vrstni red pravic, pridobljenih s to odtujitvijo ali obremenitvijo, šteje od takrat, ko
je bil vložen predlog za vpis zaznambe, če je vpis navedenih
pravic zahtevan, da bi veljala zaznamba.
Hipotekarni upnik lahko s pravnim učinkom, navedenim
v prejšnjem odstavku, zahteva vpis zaznambe vrstnega reda
za nameravani odstop ali nameravani izbris svoje terjatve.
Zaznambe iz tega člena se smejo dovoliti le, če bi bila
po stanju vpisov v register dovoljena vknjižba pravice, ki jo
je treba vpisati, oziroma izbris vpisane pravice in če je podpis predlagatelja na predlogu overil organ, ki je pristojen za
overjanje podpisov.

341. člen
Zaznambe vrstnega reda, navedene v 339. členu tega
zakona, izgubijo učinek po poteku enega leta od izdaje odločbe, s katero so bile dovoljene.
V odločbi, s katero dovoljuje zaznambo, navede organ,
pristojen za vodenje registra, datum, ko bo zaznamba izgubila učinek.

343. člen
Če dovoli vknjižbo prenosa lastninske pravice ali odtujitve ladje oziroma odstopa ali izbrisa terjatve z vrstnim
redom, pridobljenim z zaznambo (prvi odstavek 339. člena
tega zakona), odredi organ, pristojen za vodenje registra, na
predlog stranke, v katere korist je bila vknjižba vpisana, izbris
tistih vpisov, ki so bili glede te ladje ali terjatve opravljeni po
vložitvi predloga za zaznambo. Predlog za izbris teh vpisov
se mora vložiti v 15 dneh od dneva, ko je postala vknjižba z
zaznamovanim vrstnim redom pravnomočna.
344. člen
Če predlog za vpis ni vložen pred potekom roka, po
katerem zaznamba izgubi učinek (341. člen tega zakona),
ali če znesek terjatve, glede katere je zaznamovan vrstni
red, do konca tega roka ni izčrpan, odredi organ, pristojen
za vodenje registra, po uradni dolžnosti izbris zaznambe
vrstnega reda.
Pred potekom roka iz 341. člena tega zakona se sme
izbris zaznambe dovoliti le, če je predlogu za izbris priložen
izvod odločbe, s katero je bila zaznamba dovoljena. Ko se
vpiše izbris, potrdi organ, pristojen za vodenje registra, na
tem izvodu odločbe, da je bil izbris opravljen.
345. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, dovoli na upnikovo
zahtevo zaznambo overjene odpovedi terjatvi, ki je zavarovana s hipoteko, ter zaznambo hipotekarne tožbe, če je tisti, zoper katerega je odpoved ali tožba vložena, vpisan kot lastnik
ladje in če se dokaže, da je hipotekarna tožba vložena.
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Zaznambo hipotekarne tožbe sme dovoliti tudi pravdno
sodišče.
Posledica zaznambe iz prvega odstavka tega člena
je, da deluje odpoved ali tožba zoper poznejšega lastnika
ladje, zlasti pa še, da je na podlagi pravnomočne sodbe,
izdane v pravdi o zaznamovani tožbi, ali na podlagi izvršljive
sodne poravnave, sklenjene v tej pravdi, dopustna izvršba
na zastavljeno ladjo neposredno zoper vsakega poznejšega
lastnika ladje.
346. člen
Zaznamba tožbe za uveljavitev pomorskega privilegija
se izbriše po uradni dolžnosti, če upnik s hipoteko zavarovane terjatve v 60 dneh od izvršljivosti sodbe, izdane na podlagi
tožbe, ki je bila predmet zaznambe, ne zahteva prodaje ladje
ali vpisa hipoteke ali če se na njegovo zahtevo ladja v tem
roku ne zaustavi (drugi odstavek 249. člena tega zakona).
Če iz spisov ne izhaja, da je bila v zakonskem roku
zahtevana prodaja ladje ali vpis hipoteke ali da je bila ladja
zaustavljena, ravna organ, pristojen za vodenje registra, po
drugem in tretjem odstavku 330. člena tega zakona.
347. člen
Kdor začne pravdo, da bi izpodbil vknjižbo, za katero
trdi, da so z njo kršene njegove vpisane pravice, in zahteva
vrnitev v prejšnje knjižno stanje, lahko zahteva pri pravdnem
sodišču ali pri organu, pristojnem za vodenje registra, zaznambo tega spora v registru in sicer hkrati z vložitvijo tožbe
ali pozneje.
Posledica zaznambe spora iz prejšnjega odstavka je,
da deluje v tem sporu izdana sodba tudi zoper tiste, ki so si
vpisane pravice pridobili potem, ko je predlog za zaznambo
spora prispel k organu, pristojnem za vodenje registra.
348. člen
V pravdi za izbris vknjižbe zoper osebe, ki so si neposredno z vknjižbo, katere izbris se zahteva s tožbo, pridobile
pravice ali so bile oproščene bremena in v primerih, ko temelji tožba na razmerjih, ki obstajajo neposredno med tožnikom
in tožencem, se zastaranje tožbenega zahtevka presoja po
pravilih obligacijskega prava o zastaranju.
Rok za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka zoper nedobrovernega neposrednega pridobitelja je neomejen.
349. člen
Kdor želi izpodbijati zoper koga drugega vknjižbo, o kateri je bil skladno s predpisi obveščen, da je dovoljena, mora
v roku, v katerem je mogoče vložiti pritožbo zoper dovolitev
te vknjižbe, predlagati organu, pristojnem za vodenje registra
vpis zaznambe, da je vknjižba sporna, najpozneje v 60 dneh
od poteka roka za pritožbo pa vložiti tožbo za izbris vknjižbe
zoper vse tiste, ki so si z izpodbijano vknjižbo pridobili kakšno vpisano pravico ali so na kakšni vpisani pravici dosegli
nadaljnje vknjižbe ali predznambe.
Po poteku roka iz prejšnjega odstavka se sme zoper
druge, ki so pred zaznambo spora na vpisani pravici pridobili nadaljnje vpisane pravice, z izbrisno tožbo izpodbijati
vknjižba le, če niso bili pošteni glede veljavnosti izpodbijane
vknjižbe.
350. člen
Če tožnik ni bil skladno s predpisi obveščen o dovoljeni
vknjižbi, ki jo izpodbija, preneha pravica do tožbe za njen
izbris zoper druge, ki so si na vpisani pravici pošteno pridobili nadaljnje vpisane pravice, v treh letih od takrat, ko je
predlog za izpodbijanje vknjižbe prispel k organu, pristojnem
za vodenje registra.
351. člen
Če tožnik umakne tožbo, ali se po zakonu šteje, da jo je
umaknil, ali če je tožba s pravnomočno odločbo zavržena ali
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tožbeni zahtevek zavrnjen, ali če v primeru iz 349. člena tega
zakona tožba ni bila vložena v predpisanem roku, se odredi
na predlog nasprotne stranke izbris zaznambe spora.
Če je sodišče s pravnomočno sodbo popolnoma ali
delno ugodilo zahtevku za izbris izpodbijane vknjižbe ali če
so stranke o izbrisu vknjižbe sklenile sodno poravnavo, se
dovoli na predlog stranke vpis izbrisa izpodbijanje vknjižbe
po vsebini sodbe oziroma sodne poravnave in odredi hkrati
izbris zaznambe spora ter vseh vknjižb in predznamb, za
katere je glede izbrisane pravice predlog za vpis prispel k
organu, pristojnem za vodenje registra potem, ko je ta prejel
predlog za zaznambo spora.
352. člen
Kdor trdi, da je prišlo do vknjižbe zaradi kaznivega dejanja, lahko zahteva, da bi dosegel pravni učinek iz 347. člena
tega zakona glede poznejših vpisov, od organa, pristojnega
za vodenje registra, naj dovoli zaznambo, da je vknjižba
sporna. Predlogu mora priložiti potrdilo pristojnega organa o
uvedbi kazenskega postopka.
Če je predlagana zaznamba spora, da bi bil dosežen
učinek tudi zoper druge, ki so si pošteno pridobili vpisane
pravice pred zaznambo spora, je treba predlog za zaznambo
vložiti pri organu, pristojnem za vodenje registra, v roku, v
katerem se je stranka upravičena pritožiti zoper dovoljeno
vknjižbo.
353. člen
Če odloči sodišče v kazenskem postopku, da se izbriše
vknjižba skupaj z vpisanimi pravicami, ki so bile pridobljene
pred zaznambo iz prejšnjega člena, odredi organ, pristojen
za vodenje registra, izbris vknjižbe po drugem odstavku
351. člena tega zakona, če priloži stranka, zoper katero je
bila izpodbijana vknjižba opravljena, predlogu za izbris vknjižbe odločbo sodišča, izdano v tem kazenskem postopku, s
potrdilom o njeni pravnomočnosti.
Če ugotovi sodišče v kazenskem postopku kazensko
odgovornost obtoženca, vendar pa napoti oškodovanca z
njegovim zahtevkom za izbris vknjižbe na pravdo, ima oškodovanec pravico vložiti tožbo za izbris vknjižbe in vpisanih
pravic iz prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva, ko je postala odločba sodišča o napotitvi na pravdo pravnomočna.
Če sodišče v kazenskem postopku ne izda odločbe o
tem, da je obtoženec kazensko odgovoren in če upravičenec
ne vloži tožbe v roku iz prejšnjega odstavka, dovoli organ,
pristojen za vodenje registra, izbris zaznambe spora na predlog tistega, ki ima pravni interes, da ostane izpodbijana
vknjižba v veljavi.
354. člen
Če je zahtevan izbris zaznambe spora zato, ker tožba
za izbris ni bila vložena v rokih, določenih v 349. in 353. členu
tega zakona, ravna organ, pristojen za vodenje registra, po
drugem in tretjem odstavku 330. člena tega zakona.
355. člen
Če vloži lastnik ladje ali upnik, na čigar ladji oziroma
terjatvi je vknjižena pravica, tožbo, da se ta pravica popolnoma ali delno izbriše, ker je zastarana, dovoli organ, pristojen
za vodenje registra, na predlog tožnika zaznambo spora v
registru.
356. člen
Če se začne pravda, s katero zahteva tožnik, naj se
ugotovi, da je bila s priposestvovanjem pridobljena določena
stvarna pravica, dovoli organ, pristojen za vodenje registra,
na tožnikov predlog zaznambo spora v registru.
357. člen
Zaznamba spora v primeru tožbe za izbris zaradi
zastaranja (355. člen tega zakona) ali v primeru tožbe za
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ugotovitev pridobitve stvarne pravice zaradi priposestvovanja (356. člen tega zakona) nima učinka zoper druge, ki
so se zanesli na register in dosegli določene vknjižbe pred
trenutkom, ko je predlog za zaznambo spora prispel k organu, pristojnem za vodenje registra. Če je s pravnomočno
sodbo ugotovljeno, da je tožnik s priposestvovanjem pridobil določeno stvarno pravico, ima s priposestvovanjem
pridobljena pravica vrstni red pred vsemi vpisi, ki so bili
opravljeni po zaznambi spora, vse po zaznambi spora
vpisane pravice, ki so s tem v nasprotju, pa se na predlog
stranke izbrišejo.
V postopku za izbris se smiselno uporablja drugi odstavek 351. člena tega zakona.
358. člen
Sodišče, ki je opravilo prodajo ladje, odredi po uradni
dolžnosti, da se sklep o domiku prodane ladje zaznamuje v
registru.
Zaznamba iz prejšnjega odstavka ima učinek, da je
mogoče pridobiti vpisane pravice zoper dotedanjega lastnika
ladje z nadaljnjimi vpisi le, če je sklep o domiku pravnomočno
razveljavljen.
Če sklepa o domiku ni nihče izpodbijal, ali če je bila
izpodbojna tožba pravnomočno zavrnjena, se na predlog
prizadete osebe izbrišejo vsi vpisi, opravljeni po zaznambi
sklepa zoper dotedanjega lastnika ladje, kot tudi vsi nadaljnji
vpisi glede njegovih pravic.
359. člen
Če ni drugače določeno, se morajo predlogi za vpis
ali izbris zaznamb vložiti pri organu, pristojnem za vodenje
registra.
Vpisovanje skupnih hipotek
360. člen
Pri skupnih hipotekah (235. člen tega zakona), ki se
ustanovijo z vpisom v več vložkov, je treba enega od vložkov
označiti za glavni vložek, druge pa za stranske. V predlogu
za vpis je treba navesti, kateri vložek naj bo glavni, kateri pa
stranski; če v predlogu to ni navedeno, se šteje, da se mora
za glavni vložek označiti tisti, ki je v predlogu za vpis naveden
na prvem mestu.
Če je zahtevano, naj se že obstoječa hipoteka za isto
terjatev raztegne tudi na druge vložke, se s prvotno obremenjenim vložkom ravna kot z glavnim vložkom.
V glavnem vložku se je treba z zaznambo sklicevati na
stranske vložke, v vsakem stranskem vložku pa na glavni
vložek.
361. člen
Če zahteva upnik, da bi zavaroval svojo terjatev, vpis
hipoteke v določeni vložek, mora prijaviti obstoj hipoteke, ki
je za to terjatev že vpisana v kakšnem drugem vložku, da bi
se mogla zaznamovati skupna hipoteka.
Upnik je odgovoren za škodo, povzročeno s tem, da je
zamolčal obstoj hipoteke.
Če zaznamba skupne hipoteke ni vpisana, lahko hipotekarni dolžnik predlaga to zaznambo in zahteva, da mu upnik
povrne stroške, če po njegovi krivdi ni bila vpisana.
Če organ, pristojen za vodenje registra, ko dovoli vknjižbo ali predznambo hipoteke, opazi, da je za isto terjatev že
vpisana hipoteka v kakšnem drugem vložku, odredi po uradni
dolžnosti, da je vložek, v katerem je ta hipoteka vpisana,
glavni vložek.
362. člen
Če se vknjižba ali predznamba, ki je vpisana v kakšen
stranski vložek, na pritožbo izbriše, je treba ta izbris zaznamovati v glavnem vložku.
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363. člen
Vrstni red pri skupni hipoteki se določi samostojno za
vsak vložek; pri tem je odločilen trenutek, ko je predlog za
dovolitev vpisa skupne hipoteke prispel.
364. člen
Vse predloge glede spremembe hipoteke za terjatve,
za katere je vpisana skupna hipoteka v več vložkih, je treba
vložiti pri organu, pristojnem za vodenje registra.
O predlogih se odloča po stanju vpisov v glavnem
vložku.
Predlog, vložen pri drugem organu, ne pa pri organu,
pristojnem za vodenje registra, je treba vrniti vložniku z navodilom, da je treba predlog vložiti pri pristojnem organu.
365. člen
Vse spremembe, ki jih je treba na skupni hipoteki opraviti s prenosom, omejitvijo obremenitvijo, izbrisom ali kako
drugače, se vpišejo le v glavni vložek.
Vpis sprememb v glavnem vložku ima takšen pravni
učinek, kot da bi bil opravljen v vseh že obstoječih ali bodočih
stranskih vložkih.
Delen ali popoln izbris skupne hipoteke, ki se nanaša
na vse ladje ali na vse terjatve (nadhipoteka), ki so predmet
skupne hipoteke, se zaznamuje v vseh stranskih vložkih,
izbris skupne hipoteke, ki se nanaša na določeno ladjo ali na
določeno terjatev, pa se zaznamuje le v stranskem vložku, v
katerega je ta ladja oziroma terjatev vpisana.
366. člen
Če je izbrisana hipoteka na ladji oziroma na terjatvi, zavarovani s hipoteko, ki je vpisana v glavnem vložku, se v tem
vložku izbrišejo tudi vsi nadaljnji vpisi na skupni hipoteki in
prenesejo v enega od stranskih vložkov. Če skupna hipoteka
še obstaja, se s tem vložkom ravna kot z glavnim vložkom.
Sprememba stranskega vložka v glavni vložek se po
uradni dolžnosti zaznamuje pri vsakem že obstoječem stranskem vložku.
367. člen
Za opravičbo predznambe, s katero je bila skupna hipoteka predznamovana za isto terjatev pri raznih vložkih, je
potrebna le ena tožba.
368. člen
V izpiskih iz vložkov, ki se glede na skupno hipoteko
vodijo kot stranski vložki, je treba napotiti na glavni vložek
in pripomniti, da so spremembe na skupno vpisani hipoteki
vpisane samo v glavnem vložku.
Izbris ladje iz registra
369. člen
Organ, pristojen za vodenje registra, izda odločbo o
izbrisu ladje:
1. če ugotovi, da je ladja uničena ali se domneva, da
je uničena;
2. če ne izpolnjuje več pogojev iz 210. člena tega zakona;
3. če je trajno umaknjena iz plovbe;
4. če se vpiše v drug register.
Domneva se, da je ladja uničena, ko pretečejo trije meseci od zadnjega poročila o njej. V tem primeru se domneva,
da je bila ladja uničena tistega dne, ko je bil prejeto zadnje
sporočilo o njej.
Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za izbris ladij v gradnji.
370. člen
Ladja se ne more izbrisati iz registra, če temu ugovarja
upnik, ki ima pomorski privilegij ali hipoteko na ladji.

Stran

12708 /

Št.

120 / 23. 11. 2006

Šteje se, da upnik ne ugovarja izbrisu, če v petnajstih
dneh po tem, ko je bil o predlogu za izbris pisno obveščen,
ugovora pisno ne sporoči organu, pristojnemu za vodenje
registra.
Ladja se izbriše kljub upnikovemu ugovoru, če se pri
sodišču položi znesek v višini upnikove terjatve ali drugo
ustrezno zavarovanje.
Določbe tega člena veljajo tudi za ladjo v gradnji.
Določbe tega člena ne veljajo za izbris ladij po 1. točki
prejšnjega člena in če se ladja vpiše v drug register.
371. člen
V odločbi o izbrisu ladje iz registra je treba v smislu
370. člena tega zakona ugotoviti, da upniki pomorskih privilegijev ne ugovarjajo izbrisu oziroma da se hipotekarni upniki
strinjajo z izbrisom, razen če gre za izbris po 1. prvi točki
prvega odstavka 369. člena tega zakona.
Ugovor, s katerim privilegirani upniki ugovarjajo izbrisu
ladje iz registra, se vloži pri organu, pristojnemu za vodenje
registra, ki o njem odloči.
V primeru iz prejšnjega odstavka se sme izbris ladje iz registra odrediti šele potem, ko postane sklep, s katerim je organ,
pristojen za vodenje registra, ugovor zavrnil, pravnomočen.
372. člen
Če se ladja, ki je bila izbrisana iz registra zato, ker je
bila uničena, ali se je domnevalo, da je uničena, ker je bila
za stalno umaknjena iz plovbe, ali zato, ker je bila razglašena
za pomorski plen oziroma vojni plen na morju, znova vpisuje,
izda organ, pristojen za vodenje registra, odločbo o ponovnem vpisu z vsemi tistimi podatki in vpisanimi pravicami iz
registra, s katerimi je bila prej vpisana in so veljali ob izbrisu;
o tem obvesti lastnika ladje ter vse druge, v katerih korist je
bila vpisana kakšna pravica.
5. Pravna sredstva
373. člen
Zoper odločbo organa, pristojnega za vodenje registra,
o predlogu za vpis je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za pomorstvo.
Stranke smejo v pritožbi navesti nova dejstva in predlagati nove dokaze le, če se nanašajo na bistvene kršitve
pravil postopka.
374. člen
Rok za pritožbo zoper odločbo, ki je bila vročena v Republiki Sloveniji, je 15 dni, pri vročitvi v tujini pa 30 dni.
375. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo organ,
pristojen za vodenje registra, zavrže.
Če organ, pristojen za vodenje registra ne zavrže pritožbe, pošlje izvod strankam, ki jim je bila vročena izpodbijana
odločba.
Pritožbo, vloženo neposredno pri organu druge stopnje,
pošlje ta organu, pristojnemu za vodenje registra in se šteje,
da je bila pritožba vložena na dan, ko je prispela k organu
druge stopnje.
376. člen
Če je pritožba vložena zoper odločbo, s katero se dovoljuje vknjižba ali predznamba ali prvi vpis, odredi organ,
pristojen za vodenje registra zaznambo pritožbe.
Če je pritožba zavrnjena, se opravi izbris zaznambe.
Zaznambo in izbris zaznambe iz prvega in drugega odstavka tega člena opravi organ, pristojen za vodenje registra
po uradni dolžnosti.
Če je pritožba vložena zoper odločbo o zahtevi za prvi
vpis v register ladij, mora organ, pristojen za vodenje registra
ravnati po tretjem odstavku 288. člena tega zakona.
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377. člen
Če organ druge stopnje zavrne pritožbo zoper odločbo,
s katero je bil predlog za vpis zavrnjen, odredi organ, pristojen za vodenje registra po uradni dolžnosti, da se zaznamba
te odločbe izbriše in o tem obvesti stranke.
378. člen
Če organ druge stopnje spremeni odločbo organa, pristojnega za vodenje registra in ugodi kateremu od predlogov
iz 298. člena tega zakona, ki ga je organ, pristojen za vodenje registra, zavrnil, se opravi dovoljeni vpis. V tem primeru
se šteje, da je bil vpis opravljen v trenutku, ko je bil zanj
vložen predlog.
379. člen
Če organ druge stopnje spremeni odločbo, s katerim
je organ, pristojen za vodenje registra, dovolil izbris vpisa in
predlog za izbris vpisa zavrne, se vzpostavi izbrisana vknjižba oziroma predznamba.
Če organ druge stopnje spremeni odločbo, s katero
je organ, pristojen za vodenje registra ugodil kakšnemu od
predlogov, navedenih v 298. členu tega zakona in ta predlog
zavrne, se vknjižba ali predznamba izbriše.
380. člen
Odločba, s katero organ druge stopnje odreja vpis, se
pošlje organu, pristojnemu za vodenje registra, z vsemi listinami, ki so bile priložene predlogu, da opravi vročitev in vpis,
pri čemer ravna po 310. in 313. členu tega zakona.
381. člen
V postopku vpisovanja v register ladij je dovoljen upravni spor.
PETI DEL – LADJAR
I. poglavje – ODGOVORNOST LADJARJA
382. člen
Za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s plovbo in izkoriščanjem ladje, je odgovoren ladjar, če ni v tem zakonu
drugače določeno.
383. člen
Ladjar in reševalec lahko omejita svojo odgovornost
za pomorske terjatve v skladu z določbami tega dela
zakona.
Za ladjarja se za potrebe tega dela zakona štejejo tudi
lastnik ladje, naročnik prevoza iz ladjarske pogodbe in podjemnik ladje.
Reševalec je oseba, ki nudi usluge v neposredni zvezi
z dejavnostjo reševanja ali nudenjem pomoči.
V primeru terjatev iz 385. člena tega zakona zoper osebe, za katere dejanja, opustitve ali napake odgovarja ladjar
ali reševalec, lahko te osebe omejijo svojo odgovornost v
skladu z določbami tega dela zakona.
Kdor zavaruje odgovornost za terjatve, glede katerih se
lahko omeji odgovornost v skladu z določbami tega zakona,
je upravičen do istih ugodnosti po tem zakonu kot zavarovanec.
Sklicevanje na omejeno odgovornost ne pomeni priznanja odgovornosti.
384. člen
V primeru, da poveljnik ladje, drugi člani posadke in
druge osebe, ki delajo za ladjarja, odgovarjajo za terjatve iz
385. člena tega zakona, lahko omejijo svojo odgovornost v
skladu s 388. do 394. členom tega zakona.
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385. člen
Ob upoštevanju izjem iz 386. in 387. člena tega zakona, se lahko, ne glede na temelj, omeji odgovornost za
naslednje terjatve:
1. zaradi smrti, telesne poškodbe, izgube ali poškodbe
premoženja (vključno s škodo na pristaniških napravah,
bazenih, vhodnih plovnih poteh in označbah za plovbo),
do katere je prišlo na ladji ali v neposredni zvezi z uporabo
ladje ali reševanjem, kakor tudi terjatve zaradi kasnejših
škod s tem v zvezi;
2. zaradi vsake škode, ki nastane zaradi zamude pri
pomorskem prevozu blaga, potnikov in njihove prtljage;
3. zaradi drugih škod, ki nastanejo zaradi kršitve izvenpogodbenih pravic v neposredni zvezi z izkoriščanjem ladje
ali reševanjem;
4. drugih oseb, razen tistih, ki odgovarjajo za škodo,
zaradi ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje škode, za
katero lahko odgovorna oseba omeji svojo odgovornost v
skladu s tem delom zakona, ter zaradi nadaljnje škode, ki
nastane zaradi teh ukrepov.
Za terjatve iz prejšnjega odstavka se lahko omeji odgovornost v primeru tožbe na podlagi pogodbe, odškodninske
tožbe, tožbe iz naslova regresnega zahtevka ali jamčevanja. Vendar pa terjatve iz 4. točke prejšnjega odstavka ne
morejo biti predmet omejitve odgovornosti v tistem obsegu,
v katerem se odgovornost nanaša na povračilo na temelju
pogodbe z odgovorno osebo.
386. člen
Ta del zakona se ne uporablja za naslednje terjatve:
1. iz naslova reševanja ali prispevka k skupni havariji,
2. zaradi škod v smislu V. poglavja Sedmega dela tega
zakona,
3. terjatve, ki so predmet mednarodne konvencije ali
nacionalnega prava, ki ureja ali prepoveduje omejitev odgovornosti za jedrske škode,
4. uslužbencev ladjarja ali reševalca, katerih naloge
so povezane z ladjo ali reševanjem, vključno s terjatvami
njihovih dedičev, pravnih naslednikov in drugih oseb, ki so
upravičene do takšnih terjatev.
387. člen
Ladjar izgubi pravico do omejene odgovornosti iz
388. člena tega zakona, če povzroči škodo namenoma ali
iz hude malomarnosti.
Ladjar ne more omejiti svoje odgovornosti za škodo,
ki nastane zaradi smrti ali telesne poškodbe oseb, ki so
zaposlene pri ladjarju.
388. člen
Meje odgovornosti za terjatve, razen tistih iz 389. člena tega zakona, ki izhajajo iz istega dogodka, se izračunajo
na naslednji način:
1) v zvezi s terjatvami zaradi smrti in telesnih poškodb,
a) 333.000 SDR za ladjo, katere tonaža ne presega
500 ton,
b) za ladjo, katere tonaža presega 500 ton, se znesku
iz podtočke (a) dodajo naslednji zneski:
– za vsako tono od 501 do 3.000 ton – 500 SDR,
– za vsako tono od 3001 do 30.000 ton – 333 SDR,
– za vsako tono od 30.001 do 70.000 ton – 250 SDR, in
– za vsako tono, ki presega 70.000 ton – 167 SDR.
2) v zvezi z drugimi terjatvami:
a) 167.000 SDR za ladjo, ki ne presega 500 ton,
b) za ladjo, ki presega 500 ton, se znesku iz podtočke
(a) dodajo naslednji zneski:
– za vsako tono od 501 do 30.000 ton – 167 SDR,
– za vsako tono od 30.001 do 70.000 ton – 125 SDR, in
– za vsako tono, ki presega 70.000 ton – 83 SDR.

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12709

Kadar znesek iz 1. točke prejšnjega odstavka ne zadošča za celotno poplačilo terjatev, ki so navedene v tem
odstavku, se za plačilo neizplačanega ostanka uporabijo
sredstva iz 2. točke istega odstavka, pri tem pa ta ostanek
konkurira sorazmerno s terjatvami iz 2. točke.
Osnovo za izračun meje odgovornosti reševalca, ki bodisi ne izvaja reševanja z ladje ali pa ga izvaja izključno na
ladji, na katero se nanaša reševanje, predstavlja ladja, katere
tonaža znaša 1500 BT.
Za potrebe tega dela zakona se uporablja bruto tonaža
ladje, ki se izračuna na podlagi I. dodatka Mednarodne konvencije o izmeritvi ladij iz leta 1969.
389. člen
V primeru terjatev zaradi smrti ali telesnih poškodb
potnikov na ladji, ki izvirajo iz istega dogodka, odgovarja
ladjar v višini 46.666 SDR, pomnoženih s številom potnikov,
ki jih lahko prevaža ladja na podlagi plovbnega lista, vendar
največ do 25 milijonov SDR.
Med terjatve iz prejšnjega odstavka spadajo vsi zahtevki osebe, ki potuje z ladjo ali pa se potuje na njen račun
na podlagi pogodbe o prevozu potnikov, ali ob ladjarjevem
pristanku spremlja vozilo ali žive živali na podlagi pogodbe
o prevozu blaga.
390. člen
Meje odgovornosti, določene na podlagi 388. člena tega
zakona, se uporabijo za seštevek vseh terjatev, ki izvirajo iz
istega dogodka, in sicer zoper naslednje osebe:
1. osebo ali osebe iz prvega odstavka 383. člena tega
zakona ter vse tiste, za katere odgovarjajo, ali
2. lastnika ladje, ki izvaja reševanje s te ladje in reševalca ali reševalce, ki izvajajo takšno reševanje ter osebe, za
katere odgovarjajo, ali
3. reševalca oziroma reševalce, ki izvajajo reševanje
izven ladje ali samo z ladje, ki se rešuje ter osebe, za katere
odgovarjajo.
Meje odgovornosti iz 389. člena tega zakona se uporabijo za seštevek vseh terjatev, ki lahko nastanejo iz istega
dogodka zoper osebo ali osebe iz prvega odstavka 383. člena tega zakona v zvezi z ladjo iz 388. člena tega zakona
oziroma zoper osebe, za katere odgovarjajo.
391. člen
Osebe, ki lahko odgovarjajo za terjatve, navedene v tem
delu zakona, morajo ustanoviti sklad omejene odgovornosti.
Sklad se oblikuje v višini ustreznih zneskov iz 388. in
389. člena tega zakona, povečanih za obresti od nastanka
odgovornosti do ustanovitve sklada.
Sklad je namenjen le plačilu terjatev, glede katerih se
lahko sklicuje na omejeno odgovornost.
Sklad se lahko ustanovi s pologom denarnega zneska
ali z drugim ustreznim zavarovanjem.
Za sklad, ki ga ustanovi ena od oseb iz 1., 2. ali 3. točke
prvega odstavka 390. člena tega zakona ali iz drugega odstavka istega člena, ali njena zavarovalnica, se šteje, da so
ga ustanovile vse osebe iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka
ali drugega odstavka 390. člena.
392. člen
Terjatve upnikov se poravnajo iz sklada v sorazmerju z
njihovim ugotovljenim zneskom.
Odgovorna oseba oziroma njena zavarovalnica, ki pred
razdelitvijo sklada v celoti ali delno plača kakšno terjatev iz
tega dela zakona, stopi do višine plačanega zneska v odnosu
do sklada na mesto poplačanega upnika.
393. člen
Upniki, v korist katerih je bil ustanovljen sklad omejene
odgovornosti, se lahko za svoje terjatve poplačajo le iz tega
sklada.
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Po ustanovitvi sklada v skladu s 391. členom tega zakona, se mora sprostiti vsaka ladja ali drugo premoženje, ki
pripada osebi, v korist katere je sklad ustanovljen, če je zaustavljeno ali zaplenjeno zaradi terjatev, ki se lahko poplačajo
iz sklada. V primeru, da je sklad ustanovljen v tujini, lahko
domače sodišče sprosti takšno premoženje, če so upnikovi
interesi zavarovani na primeren način.
Sprostitev premoženja je obvezna, če je sklad ustanovljen:
1. v pristanišču, kjer je prišlo do škodnega dogodka
oziroma, če je nastal izven pristanišča, v prvem naslednjem
pristanišču, ali
2. v pristanišču izkrcanja za terjatve zaradi smrti ali
telesnih poškodb, ali
3. v pristanišču izkrcanja za terjatve zaradi poškodovanja tovora, ali
4. v državi, kjer je izvršeno zaustavljanje.
Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo le
v primeru, da lahko upnik uveljavlja terjatve zoper sklad pri
sodišču, ki ga upravlja, če se terjatve dejansko lahko poplačajo iz tega sklada.
394. člen
Določbe 382. do 422. člena tega dela zakona veljajo
tudi za čolne, s tem, da se za izračun zneska omejene odgovornosti šteje čoln kot ladja, katere bruto tonaža je 500.
395. člen
Določbe 382. do 422. člena tega dela zakona veljajo
tudi za vojaške ladje, s tem da se zmogljivost vojaške ladje
določa z izpodrivom. Ena tona iz 388. člena tega zakona je
enaka dvema tonama izpodriva.
II. poglavje – POSTOPEK ZA OMEJITEV
LADJARJEVE ODGOVORNOSTI
396. člen
Nepravdni postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti opravi sodnik posameznik stvarno pristojnega sodišča v
Kopru.
Sodišče iz prejšnjega odstavka je pristojno, če je ladja ali
čoln, na katerega se nanaša dogodek, v zvezi s katerim teče
postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti, vpisan v slovenski ladijski register; če pripada ladja ali čoln, na katerega se
nanaša dogodek, v zvezi s katerim teče postopek za omejitev
ladjarjeve odgovornosti, tuji državi, je sodišče iz prejšnjega
odstavka pristojno, če je bila ladja ali čoln zaustavljen v teritorialnem morju Republike Slovenije, če ni bil zaustavljen, pa,
če so bila pri sodišču v Republiki Sloveniji položena sredstva
za ustanovitev sklada omejene odgovornosti.
397. člen
Postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti se začne
na predlog osebe, ki je po določbah tega zakona upravičena
omejiti svojo odgovornost.
Predlog za postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti mora poleg splošnih podatkov, ki morajo biti navedeni v
vsaki vlogi, vsebovati tudi:
1. opis dogodka, iz katerega je nastala terjatev, za katero se predlaga omejitev odgovornosti;
2. podlago in znesek omejene odgovornosti;
3. na kakšen način je predlagatelj pripravljen ustanoviti
sklad omejene odgovornosti (polog gotovine ali ustrezno
drugo zavarovanje);
4. popis znanih upnikov z njihovim sedežem oziroma
prebivališčem;
5. vrsto in verjetno višino terjatev znanih upnikov.
Predlogu za postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti je treba priložiti listine, s katerimi se dokazuje tonaža
ladje v smislu 388. člena tega zakona.
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398. člen
Če sodišče ugotovi, da niso izpolnjeni s tem zakonom
predpisani pogoji, ki dovoljujejo predlagatelju, da omeji svojo
odgovornost, izda sklep, s katerim zavrne zahtevek.
Če sodišče ugotovi, da s sredstvi predlaganega sklada
omejene odgovornosti ne bo moglo prosto razpolagati v korist upnikov, zavrže vloženi zahtevek.
399. člen
Če sodišče ugotovi, da je v predlogu za postopek o
omejeni ladjarjevi odgovornosti podani zahtevek v skladu
z določbami tega zakona o pogojih za omejitev odgovornosti in da bo mogoče s sredstvi predlaganega sklada
omejene odgovornosti prosto razpolagati v korist upnikov,
izda sklep, s katerim dovoli ustanovitev sklada omejene
odgovornosti.
V sklepu iz prejšnjega odstavka zahteva sodišče od
predlagatelja, naj mu v 15 dneh predloži dokaze o tem, da je
dal sodišču na prosto razpolago odobrena sredstva za ustanovitev sklada omejene odgovornosti in da je založil določen
znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali med postopkom
ali v zvezi z njim.
Če predlagatelj ne ravna po drugem odstavku tega
člena, izda sodišče sklep, s katerim razveljavi sklep o ustanovitvi sklada omejene odgovornosti.
Sodišče v sklepu opozori predlagatelja na posledice,
ker ni ravnal po tretjem odstavku tega člena.
400. člen
Šteje se, da je sklad omejene odgovornosti ustanovljen
tistega dne, ko predlagatelj predloži sodišču dokaze o tem,
da je ravnal po drugem odstavku prejšnjega člena.
Sklep, s katerim ugotavlja, da je sklad omejene odgovornosti ustanovljen, mora sodišče izdati v 24 urah po
prejemu dokazov iz prejšnjega odstavka.
Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na oglasni deski sodišča, po potrebi pa
tudi na drug primeren način.
Sklep se vroči predlagatelju in vsem upnikom, na katerih terjatve se nanaša omejitev odgovornosti in katerih sedež
oziroma prebivališče je sodišču znano.
401. člen
Sklep, s katerim se ugotavlja ustanovitev sklada omejene odgovornosti, vsebuje:
1. ime, pristanišče vpisa in državno pripadnost ladje
oziroma označbo in kraj vpisa čolna;
2. firmo oziroma ime in sedež oziroma osebno ime in
stalno prebivališče ter državno pripadnost predlagatelja;
3. dogodek, na katerega se nanaša ladjarjeva omejena
odgovornost;
4. znesek sklada omejene odgovornosti in datum ustanovitve;
5. poziv upnikom, naj terjatve, ki se po določbah tega
zakona poravnajo iz sklada omejene odgovornosti, prijavijo
sodišču v 90 dneh od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije, ne glede na to če o teh terjatvah že teče pravda,
oziroma če je o njih že izdana pravnomočna odločba, z opozorilom na posledice opustitve iz 412. člena tega zakona;
6. kraj in čas naroka za preizkus terjatev.
402. člen
Če teče proti nekomu, ki lahko po določbah tega zakona
omeji svojo odgovornost in na katerega se nanaša ustanovljeni sklad omejene odgovornosti, ob ustanovitvi sklada
izvršilni postopek ali postopek za zavarovanje terjatev, ki se
po določbah tega zakona poravnajo iz ustanovljenega sklada
omejene odgovornosti, ustavi izvršilno sodišče na njegovo
zahtevo s sklepom izvršilni postopek oziroma postopek za
zavarovanje in razveljavi vsa v tem postopku opravljena
dejanja.
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Stranka, na katere predlog je sodišče ustavilo izvršilni
postopek oziroma postopek za zavarovanje, plača svoje stroške ustavljenega postopka, na zahtevo nasprotne stranke pa
mora povrniti tudi njene stroške.
Po ustanovitvi sklada omejene odgovornosti ni več
mogoče zahtevati rednega izvršilnega postopka oziroma
postopka za zavarovanje terjatev, ki se po določbah tega
zakona poravnajo iz ustanovljenega sklada omejene odgovornosti.
403. člen
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, jih prijavijo v tolarski protivrednosti, obračunani po srednjem tečaju Banke
Slovenije za ustrezno tujo valuto na dan ustanovitve sklada
omejene odgovornosti.
Na pravočasno prijavljene terjatve (5. točka 401. člena
tega zakona) tečejo zakonske zamudne obresti od dneva
ustanovitve sklada omejene odgovornosti, na druge terjatve
pa od dneva njihove prijave.
404. člen
Prijavljene terjatve se preizkušajo na naroku za preizkus terjatev.
Naroka se lahko kot stranke udeležijo predlagatelj in
vsi upniki, ki prijavijo svoje terjatve do sklenitve naroka za
preizkus terjatev.
Sodišče lahko opravi narok, čeprav stranke ne pridejo
nanj.
Na naroku pozove sodišče navzoče stranke, naj se
izrečejo o prijavljenih terjatvah in o podlagi za omejitev predlagateljeve odgovornosti.
405. člen
Ne šteje se, da upnik, s tem ko prijavi terjatev, priznava
predlagatelju pravico, da prijavljeno terjatev poravna iz ustanovljenega sklada omejene odgovornosti.
Upnik ne more izpodbijati terjatve drugega upnika s
trditvijo, da je ni mogoče poravnati iz ustanovljenega sklada
omejene odgovornosti, ker je dogodek, iz katerega je terjatev
nastala, povzročil ladjar namenoma ali iz hude malomarnosti
(prvi odstavek 387. člena tega zakona).
Šteje se, da predlagatelj ustanovitve sklada omejene
odgovornosti in upniki priznavajo, da prijavljena terjatev obstaja in da jo je mogoče poravnati iz ustanovljenega sklada
omejene odgovornosti, če tega z vlogo ali ustno na naroku ne
izpodbijajo do sklenitve naroka za preizkus terjatev.
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ke, ki izpodbijajo tako terjatev, naj vložijo v 30 dneh tožbo za
ugotovitev, da terjatev ne obstaja.
Če upniki, ki jih je sodišče napotilo na pravdo, v roku iz
prvega in prejšnjega odstavka ne ravnajo po sklepu sodišča
oziroma, če vloženo tožbo umaknejo, se šteje, da v primeru
iz prvega odstavka tega člena terjatev sploh ni bila prijavljena, v primeru iz prejšnjega odstavka pa, da terjatev ni bila
izpodbijana.
408. člen
Če predlagatelj izpodbija obstoj ali višino upnikove terjatve, napoti sodišče s sklepom upnika, naj v 30 dneh od
vročitve sklepa vloži zoper predlagatelja tožbo za ugotovitev
obstoja in višine njegove terjatve.
Predlagatelj ne more izpodbijati upnikove terjatve, če
sta bila obstoj in višina te terjatve pravnomočno ugotovljena
v pravdi med njim in upnikom ali v pravdi, ki je tekla po prvem
odstavku prejšnjega člena.
Če upnik, ki ga je sodišče napotilo na pravdo, ne ravna
v roku iz prvega odstavka tega člena po sklepu sodišča oziroma če vloženo tožbo umakne, se šteje, da terjatve sploh
ni prijavil.
409. člen
Tožbe iz 406., 407. in 408. člena tega zakona se lahko
nanašajo samo na tiste terjatve, ki so bile predmet obravnave
na naroku za preizkus terjatev.
Pravnomočne sodbe, izrečene v pravdah iz 406., 407.
in 408. člena tega zakona, imajo pravni učinek nasproti vsem
strankam v postopku za omejitev ladjarjeve odgovornosti.
410. člen
Za sojenje v sporih iz 406., 407. in 408. člena tega zakona je izključno pristojno sodišče, ki vodi postopek za omejitev
ladjarjeve odgovornosti.

406. člen
Če upnik oporeka, da bi bila glede njegove terjatve
predlagateljeva odgovornost omejena, predlagatelj pa se s
tem strinja, ga sodišče s sklepom napoti, naj v 30 dneh od
vročitve sklepa vloži zoper predlagatelja tožbo za ugotovitev,
da njegova terjatev ne sodi med terjatve, ki naj bodo poravnane iz sklada omejene odgovornosti.
Če upnik v roku iz prejšnjega odstavka ne ravna po
sklepu sodišča, oziroma če vloženo tožbo umakne, se šteje,
da se je odpovedal trditvi, da glede njegove terjatve predlagateljeva odgovornost ni omejena.

411. člen
Če predlagatelj izkaže za verjetno, da bi bilo treba iz
sklada omejene odgovornosti neko terjatev poravnati v tujini,
lahko sodišče na njegov predlog odredi, naj se iz sklada izloči
znesek, ki bi bil potreben za poravnavo te terjatve, v sorazmerju z drugimi prijavljenimi terjatvami in skladom omejene
odgovornosti.
Predlog iz prejšnjega odstavka se lahko vloži do prvega naroka za razdelitev ustanovljenega sklada omejene
odgovornosti.
Znesek, izločen po prvem odstavku tega člena, se hrani
v posebnem depozitu deset let od dneva, ko postane sklep
o dokončni delitvi ustanovljenega sklada omejene odgovornosti pravnomočen.
Sodišče lahko še pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka odredi, naj se ves izločeni znesek ali del tega zneska
vrne v splošni depozit sklada omejene odgovornosti, če se
da iz okoliščin sklepati, da so odpadle domneve za izločitev
tega zneska (prvi odstavek).
Po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena vrne
sodišče izločeni znesek v splošni depozit sklada omejene
odgovornosti.

407. člen
Če upnik izpodbija obstoj ali višino terjatve drugega
upnika ali pravico, da se njegova terjatev poravna iz sklada
omejene odgovornosti, napoti sodišče s sklepom upnika,
katerega terjatev je izpodbijana, naj v 30 dneh po vročitvi
sklepa vloži zoper predlagatelja in vse upnike, ki izpodbijajo
njegovo terjatev ali njegovo višino, tožbo za ugotovitev obstoja in višino njegove terjatve oziroma pravice do poravnave
iz sklada omejene odgovornosti.
Če upniki izpodbijajo terjatev drugega upnika, ki je bila
ugotovljena s pravnomočno sodbo, izrečeno v pravdi zoper
predlagatelja, napoti sodišče s sklepom upnika oziroma upni-

412. člen
Za preizkus po sklenjenem naroku prijavljenih terjatev
razpiše sodišče nov narok.
Upniki, katerih terjatve se preizkušajo na novem naroku
po prejšnjem odstavku, ne morejo izpodbijati prej priznanih
terjatev.
Upniki lahko prijavljajo svoje terjatve do sklenitve prvega naroka za razdelitev sklada omejene odgovornosti.
Terjatve, prijavljene po sklenitvi prvega naroka za razdelitev sklada omejene odgovornosti, se ne ugotavljajo.
Upniki, ki prijavijo svoje terjatve po izteku roka iz
5. točke 401. člena tega zakona, morajo predlagatelju in
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drugim strankam v postopku na njihovo zahtevo povrniti stroške postopka, povzročene zaradi poznejše prijave. Sodišče
lahko zahteva od teh upnikov, naj v določenem roku založijo
znesek, ki bo potreben za te stroške.
413. člen
Ko opravi postopek za preizkus prijavljenih terjatev, sodišče s sklepom ugotovi, katere terjatve priznava in v kateri
višini; pri tem upošteva tudi pisne vloge strank.
414. člen
Sklad omejene odgovornosti se razdeli, ko postane
pravnomočen sklep, izdan v smislu prejšnjega člena.
Sodišče lahko na predlog upnika tudi začasno razdeli
del sklada omejene odgovornosti, da se vnaprej izplačajo
preizkušene terjatve, če upnik, ki to predlaga, izkaže za verjetno, da pravda iz 406., 407. ali 408. člena tega zakona ne
bo končana v šestih mesecih.
Delitev sklada iz prejšnjega odstavka obsega del sklada
omejene odgovornosti, ki ostane, ko se iz celotnega sklada
izločijo sredstva za morebitno poravnavo še spornih terjatev
v znesku, v katerem bi jih bilo treba poravnati, če bi bil njihov
obstoj ugotovljen v prijavljeni višini.
Sredstva sklada omejene odgovornosti, izločena po
prvem, drugem in tretjem odstavku 411. člena tega zakona,
se razdelijo, ko je pravnomočno končan postopek za preizkus spornih terjatev, na katere se izločeni zneski nanašajo;
pri tem se upošteva delitev, ki je bila opravljena po prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena.
415. člen
Za razdelitev sklada omejene odgovornosti pripravi sodišče osnutek.
Po pripravi osnutka za razdelitev sklada omejene odgovornosti razpiše sodišče narok za njegovo obravnavo;
nanj povabi predlagatelja in upnike, katerih terjatve so ugotovljene in glede katerih je ugotovljeno, naj bodo poravnane
iz sklada omejene odgovornosti, ter upnike, katerih terjatve
so še sporne.
Z vabilom na narok pošlje sodišče strankam tudi izvod
razdelitvenega osnutka.
416. člen
Če je potreben za pripravo osnutka za razdelitev ustanovljenega sklada omejene odgovornosti strokovnjak, ki ga
ni v imeniku sodnih izvedencev, lahko sodišče zaupa pripravo
osnutka posebnemu strokovnjaku izven sodišča.
Za strokovnjake iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, ki se nanašajo
na izvedence.
417. člen
Naroka se lahko udeležijo kot stranke predlagatelj in
upniki iz 415. člena tega zakona.
Izostanek strank z naroka ne predstavlja ovire za sodišče, da opravi narok.
Na naroku pozove sodišče navzoče stranke, da se izrečejo o osnutku za razdelitev sklada omejene odgovornosti
in o njem podajo svoje ugovore.
Odločbo o razdelitvi ustanovljenega sklada omejene
odgovornosti izda sodišče na podlagi izida postopka; pri tem
upošteva tudi pisne vloge strank.
418. člen
Sodišče mora v treh dneh od dneva, ko je postal pravnomočen sklep o razdelitvi sklada omejene odgovornosti,
zoper katerega ni bilo vloženo pravno sredstvo, oziroma od
dneva, ko je sodišče druge stopnje poslalo pravnomočen
sklep sodišču prve stopnje, izdati nalog za izplačilo terjatev
upnikom, na katere se nanaša sklep o razdelitvi.
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419. člen
Prijava terjatve v postopku za omejitev ladjarjeve odgovornosti ima glede pretrganja zastaranja enak učinek kot
vložitev tožbe v pravdnem postopku.
Glede terjatev, ki so bile izpodbijane v postopku za
preizkus terjatev, se šteje, da je bilo zastaranje pretrgano
od dneva prijave terjatve do izteka roka za vložitev tožbe po
določbah 407. in 408. člena tega zakona oziroma do dneva,
ko je postala pravnomočna sodba, s katero je bilo ugotovljeno, da se upnikova terjatev ne poplača iz sklada omejene
odgovornosti.
Zastaranje terjatev, ki naj bodo po sklepu o razdelitvi
sklada omejene odgovornosti poplačane iz sklada, začne
znova teči, ko postane sklep o razdelitvi pravnomočen.
420. člen
V korist upnikov, ki jim niti v šestih mesecih po izdaji
izplačilnega naloga (418. člen tega zakona) ni mogoče izplačati njihovih terjatev, ustanovi sodišče iz sredstev sklada
omejene odgovornosti poseben depozit po pravilih o ustanovitvi sodnega depozita.
421. člen
Rok za pritožbo zoper sklepe, izdane v postopku za
omejitev ladjarjeve odgovornosti, je osem dni od vročitve
sklepa.
422. člen
V postopku za omejitev ladjarjeve odgovornosti se lahko uporabijo zoper sodni sklep, s katerim je bil postopek
pred sodiščem pravnomočno končan, vsa izredna pravna
sredstva, ki se lahko uporabijo zoper sodbe, izdane v pravdnem postopku.
ŠESTI DEL – POMORSKE POGODBE
I. poglavje – POGODBA O GRADNJI LADJE
423. člen
S pogodbo o gradnji ladje se ladjedelnica zavezuje,
da bo zgradila novo ladjo v določenem roku, po projektu in
tehnični dokumentaciji, naročnik pa se zavezuje za zgrajeno
ladjo plačati dogovorjeno ceno.
S pogodbo o predelavi ali popravilu ladje se popravljalec ladje zavezuje, da bo predelal ali popravil obstoječo ladjo
v določenem roku, naročnik pa, da bo popravljalcu plačal za
opravljeno predelavo ali popravilo dogovorjeno ceno.
Določila tega zakona o pogodbi o gradnji ladje se smiselno uporabljajo tudi za pogodbo o predelavi ali popravilu
ladje, razen za sprejem ladje v dok, če je ta sprejem samostojen posel.
424. člen
Pogodba o gradnji ladje ter njene spremembe in dopolnitve morajo biti sestavljene v pisni obliki.
Pogodba o gradnji ladje in njene spremembe in dopolnitve, ki so sestavljene v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
nimajo pravnega učinka.
425. člen
Ladjedelnica mora ladjo zgraditi po pogodbi in pravilih
stroke ter na tak način, da je zanjo mogoče izdati listine
o sposobnosti za plovbo, ki so predpisane v tem zakonu,
pa tudi druge listine, ki so predvidene v pogodbi o gradnji
ladje.
Če naj bo ladja po zgraditvi vpisana v tuj register, jo
mora ladjedelnica zgraditi po pogodbi in pravilih stroke ter na
tak način, da se zanjo lahko izdajo listine, ki so predvidene v
pogodbi o gradnji ladje.
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426. člen
Šteje se, da je ladja v gradnji last ladjedelnice, če ni v
pogodbi o gradnji drugače določeno.
427. člen
Naročnik ima pravico nadzirati gradnjo ladje in v ta
namen določiti enega ali več nadzornikov. Imenovanje in
odstavitev nadzornika mora pisno sporočiti ladjedelnici.
Stroške v zvezi z delom nadzornika plača naročnik.
Ladjedelnica mora nadzornikom med gradnjo omogočiti
nadzorstvo.
Če nadzornik ugotovi, da izvajanje določenih del ni v
skladu z določbami 425. člena tega zakona, mora ladjedelnici
takoj sporočiti pisne pripombe.
Če se ladjedelnica ne strinja s pripombami nadzornika,
mora o tem brez odlašanja pisno obvestiti naročnika in zahtevati postopek, ki je za tak primer predviden v pogodbi.
Če pogodba nima določil glede postopka v smislu prejšnjega odstavka ali če stranki ne sprejmeta rezultatov postopka iz omenjenega odstavka, rešuje spor sodišče.
Določbe prvega do petega odstavka tega člena ne posegajo v pravico klasifikacijskega zavoda, da nadzira gradnjo
ladje po določbah tega zakona o ugotavljanju sposobnosti
ladje za plovbo.
428. člen
Pri izdelavi in nabavi delov ali pritiklin ladje, katere je
ladjedelnica naročila ali nabavila od oseb, ki jih je določil
naročnik, je ladjedelnica odgovorna za pomanjkljivosti izvedenih del ali nabavljenih delov ali pritiklin, če ne dokaže, da
jih kljub potrebni pozornosti ni mogla opaziti.
429. člen
Ladjedelnica ni odgovorna za pomanjkljivosti gradnje,
če dokaže, da so nastale zato, ker je pri izvajanju določenih
del ravnala po naročnikovi zahtevi in ga opozorila na možnosti nastanka škodljivih posledic, ki bi jih lahko predvidel ob
dolžni skrbnosti.
Če material za gradnjo ladje priskrbi naročnik, ga mora
ladjedelnica pregledati in brez odlašanja obvestiti naročnika,
če ugotovi pomanjkljivosti.
Če ladjedelnica ne ravna po prejšnjem odstavku, odgovarja za škodljive posledice, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti v materialu.
Ladjedelnica ni odgovorna v smislu prejšnjega odstavka, če je naročnik kljub opozorilu, da ima material pomanjkljivosti, zahteval, naj ga ladjedelnica vgradi v ladjo.
Če ladjedelnica ni hkrati tudi projektant, je odgovorna za
tiste pomanjkljivosti pri gradnji ladje, ki jih je izvedla v skladu
s projektom, katere bi bila ob dolžni skrbnosti lahko odkrila.
Ladjedelnica ni odgovorna v smislu prejšnjega odstavka, če je naročnik kljub opozorilu zahteval, naj se dela izvedejo po projektu.
Če gre za gradnjo slovenske ladje, mora ladjedelnica
obvestiti klasifikacijski zavod, ki nadzira gradnjo, da naročnik
kljub njegovemu opozorilu zahteva, naj se določena dela
izvedejo v nasprotju s tehničnimi pravili o gradnji in pravili
stroke, naj se v ladjo vgradi pomanjkljiv material ali naj se
izvedejo dela v skladu s projektom, čeprav bi to povzročilo
pomanjkljivosti v gradnji.
430. člen
Ladjedelnica ima pravico pridržati ladjo, dokler ne dobi
plačila ali ustreznega zavarovanja za plačilo terjatev v zvezi
s pogodbo o gradnji ladje.
431. člen
Ladjedelnica mora v primernem roku na lastne stroške in lastno nevarnost odpraviti pomanjkljivosti, za katere
je odgovorna po določbah 425., 427. in 429. člena tega
zakona.
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Če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, lahko naročnik
zahteva ustrezno znižanje cene.
Če je pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, bistvena,
ima naročnik pravico razdreti pogodbo.
Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena ne
posegajo v naročnikovo pravico do odškodnine.
Okoliščina, da naročnik med gradnjo ladje ni imel očitkov
glede projekta, ki ga je izdelala ladjedelnica, glede uporabljenega materiala in načina izvajanja del, ne odvezuje ladjedelnice obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena.
432. člen
Ladjedelnica je odgovorna za skrite napake, ki se odkrijejo v enem letu po izročitvi ladje naročniku, pod pogojem, da
jo naročnik pisno obvesti o napakah takoj, ko jih odkrije.
433. člen
Obveznosti ladjedelnice iz prejšnjega člena prenehajo v
enem letu od dneva, ko je bila po prejšnjem členu obveščena
o napakah.
II. poglavje – POGODBE O IZKORIŠČANJU LADIJ
1. Skupne določbe
434. člen
Pogodbe o izkoriščanju ladij so pogodbe o plovbnem
poslu in pogodbe o zakupu ladje.
435. člen
Pogodbe o plovbnem poslu so pogodba o prevozu blaga po morju, pogodba o prevozu potnikov po morju, pogodba
o vlečenju oziroma potiskanju po morju in pogodbe, ki se
nanašajo na druge plovbne posle.
436. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na posamezne
pogodbe o plovbnem poslu, se smiselno uporabljajo tudi
za druge pogodbe o plovbnem poslu, če ni v tem zakonu
drugače določeno.
437. člen
V tem poglavju zakona uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. naročnik je pogodbena stranka, ki naroča pri ladjarju
prevoz blaga, oseb, vlečenje oziroma potiskanje ladje in
izvršitev kakšnega drugega plovbnega posla;
2. vkrcevalec je naročnik ali od njega določena oseba,
ki po pogodbi o prevozu blaga predaja ladjarju stvari za
prevoz;
3. prejemnik je oseba, ki je upravičena sprejeti blago
od ladjarja;
4. prevozni upravičenec je oseba, ki ima po pogodbi
o prevozu blaga proti ladjarju določene pravice (naročnik,
vkrcevalec, prejemnik);
5. postanek je normalen čas, ki je določen za vkrcanje
oziroma izkrcanje tovora;
6. podaljšani postanek je čas, za katerega se podaljšuje
vkrcevanje oziroma izkrcevanje tovora čez čas, ki je določen
za postanek.
438. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi:
1. za vojaške ladje;
2. za čolne.
Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se za pogodbe o izkoriščanju vojaških ladij ne uporabljajo:
1. določbe o ladjarski pogodbi za čas za vso ladjo (442.,
443., 570. in 572. člen tega zakona, v 440. členu tega zakona
pa določbe, ki se nanašajo na to pogodbo);
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2. določbe o naročnikovi pravici, da sklene pogodbo o
prevozu blaga s kom drugim (444. člen tega zakona);
3. določbe o prevozu potnikov in prtljage (586. do
621. člen tega zakona), razen določb, ki se nanašajo na
odgovornost ladjarja za smrt in telesne poškodbe potnikov,
ter določbe 598. člena tega zakona;
4. določbe o zakupu ladje (643. do 657. člen tega zakona);
5. določbe 452. in 565. člena tega zakona.
2. Pogodbe o plovbnem poslu
a) Prevoz blaga
Skupne določbe o prevozu blaga
439. člen
S pogodbo o prevozu blaga se ladjar zavezuje, da bo z
ladjo prepeljal blago, naročnik prevoza pa, da mu bo plačal
voznino.
440. člen
V pogodbi o prevozu blaga je lahko dogovorjen prevoz
blaga z vso ladjo, s sorazmernim delom ladje ali z določenim,
ladijskim prostorom (ladjarska pogodba), kakor tudi za prevoz posameznega blaga (prevozniška pogodba).
Ladjarska pogodba se lahko sklene za eno ali več potovanj (ladjarska pogodba za potovanje) ali za določen čas
(ladjarska pogodba za čas).
441. člen
Ladjarska pogodba mora biti sestavljena v pisni obliki.
Pogodba iz prejšnjega odstavka, ki ni sestavljena v pisni
obliki, nima pravnega učinka.
Pri pogodbah o prevozu blaga, ki niso omenjene v
prvem odstavku tega člena, ima vsaka stranka pravico zahtevati, da se o sklenjeni pogodbi sestavi pisna listina.
Če stranka, ki mora sestaviti pisno listino, tej zahtevi ne
ugodi, ima druga stranka pravico odstopiti od pogodbe, če
se še ni začela izpolnjevati.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v odškodninsko pravico stranke, ki je zahtevala pisno listino.
442. člen
Pri ladjarski pogodbi ladjar naročniku ne odgovarja za
obveznosti, ki jih je prevzel poveljnik ladje pri izpolnitvi posebnih naročnikovih naročil.
443. člen
Pri ladjarski pogodbi naročnik ne sme določiti potovanja, ki bi izpostavilo ladjo ali ladijsko posadko nevarnosti,
kakršne ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, in
tudi ne potovanja, za katero ni mogoče pričakovati, da bo
opravljeno, ne da bi bil občutneje prekoračen čas, za katerega je bila pogodba sklenjena.
444. člen
Naročnik iz ladjarske pogodbe lahko sklene z drugo
osebo pogodbo o prevozu blaga z ladjo, na katero se nanaša
ladjarska pogodba.
Za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe, sklenjene po prejšnjem odstavku, je drugim odgovoren tudi ladjar, in sicer po
predpisih, katerih uporabe s sporazumom strank ni mogoče
izključiti, in po pogojih, ki so določeni za tako vrsto prevoza.
Če se v primeru iz prejšnjega odstavka ladjarjeve obveznosti povečajo, mu je naročnik zanje odgovoren.
Če je druga oseba, s katero je bila sklenjena pogodba iz
prvega odstavka tega člena, vedela za ladjarsko pogodbo, ji
je ladjar odgovoren le v mejah ladjarske pogodbe in pravnih
predpisov, katerih uporabe s sporazumom strank ni mogoče
izključiti.
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445. člen
Naročnik prevoza, ki je pooblastil koga drugega, da kot
vkrcevalec preda ladjarju tovor za prevoz, je ladjarju odgovoren za vkrcevalčeva dejanja in opustitve v okviru prevozne
pogodbe.
446. člen
Pogodba o prevozu blaga neha veljati, če je njena izpolnitev zaradi višje sile trajno nemogoča.
Če izpolnitev pogodbe o prevozu blaga zaradi višje sile
dalj časa ni mogoča ali če je negotovo, koliko bo višja sila
trajala, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.
Vsaka stranka ima pravico odstopiti od pogodbe tudi tedaj,
ko bi utegnila biti ogrožena varnost ladje, posadke ali tovora
zaradi višje sile ali druge okoliščine, ki je ni mogoče odvrniti ali
preprečiti in ki je ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, trajala pa bi daljši čas ali je negotovo, koliko bi trajala.
447. člen
Če pogodba o prevozu blaga neha veljati ali stranka
od nje odstopi po prejšnjem členu, ima ladjar pravico do
povračila stroškov v zvezi z izkrcevanjem; če pa je nastal
razlog za prenehanje veljavnosti pogodbe ali za odstop od
pogodbe po odhodu ladje iz nakladalnega pristanišča, ima
ladjar tudi pravico do povračila voznine v sorazmerju s koristno prevoženo potjo.
Razen ladjarjeve pravice do povračila po prejšnjem
odstavku, pogodbeni stranki druga proti drugi nimata pravice
do kakršnegakoli drugega povračila.
448. člen
Če izpolnitev pogodbe o prevozu blaga ni mogoča samo
krajši čas, pogodbeni stranki nimata pravice odstopiti od
pogodbe.
449. člen
Pri ladjarski pogodbi za vso ladjo lahko naročnik odstopi od pogodbe do konca vkrcevanja oziroma do konca
podaljšanega postanka, če vkrcevanje do tedaj ni končano;
pogoj pa je, da plača polovico dogovorjene voznine, stroške
podaljšanega postanka in druge stroške, ki jih je imel ladjar,
pa niso bili vračunani v voznino.
Določba prejšnjega odstavka se uporabi tudi tedaj, ko
je bil dogovorjen prevoz s sorazmernim delom ladje ali z določenim ladijskim prostorom ali prevoz posameznega blaga,
če vsi naročniki odstopijo od pogodbe.
V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko naročnik oziroma naročniki odstopijo od pogodbe tudi
po končanem vkrcanju ali po izteku podaljšanega postanka,
pa tudi med potovanjem, če plačajo celotno dogovorjeno
voznino, stroške za podaljšani postanek in druge stroške, ki
jih je imel ladjar, pa niso bili vračunani v voznino.
Če je bil dogovorjen prevoz s sorazmernim delom ladje
ali z določenim ladijskim prostorom ali prevoz posameznega
blaga, lahko vsak naročnik odstopi od pogodbe pred začetkom vkrcevanja, če plača celotno dogovorjeno voznino,
stroške za podaljšani postanek in druge stroške, ki jih je imel
ladjar, pa niso bili vračunani v voznino.
450. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena tudi po začetku vkrcevanja, če
izpolni obveznosti, ki so določene v tem členu; pogoj pa je, da
se tovor lahko izkrca, ne da bi bila v nevarnosti ladja ali drug
tovor, da zaradi izkrcevanja ne nastane večja zamuda pri
odhodu ladje ali motnja v plovbnem redu, da to ne prizadene
škode drugim naročnikom in da ni drugih tehtnih pomislekov
glede izkrcevanja.
Če ladjar iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku,
ne sprejme odstopa od pogodbe, mora o tem takoj obvestiti
naročnika.
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451. člen
Če je bila v primeru odstopa od pogodbe že izdana
nakladnica, lahko naročnik odstopi od pogodbe, če vrne ladjarju vse izvode nakladnice ali mu da zavarovanje za škodo,
ki bi lahko nastala ladjarju zato, ker mu niso bili vrnjeni vsi
izvodi.
Ladja
452. člen
Ladjar je dolžan prepeljati tovor z ladjo, ki je izrecno
dogovorjena ali ima dogovorjene lastnosti.
Če se stranki nista izrecno dogovorili za ladjo oziroma
njene lastnosti v smislu prejšnjega odstavka, je ladjar dolžan
prepeljati tovor z ladjo, ki ima običajne lastnosti za izpolnitev
dogovorjenega prevoza.
453. člen
Ladjar je dolžan s skrbnostjo dobrega ladjarja pravočasno, do začetka potovanja, usposobiti ladjo za plovbo, jo
primerno opremiti, priskrbeti posadko, oskrbeti ladjo s potrebnimi zalogami in jo tako pripraviti, da se tovor lahko vkrca,
zloži, shrani, prepelje in izkrca v takšnem stanju, v kakršnem
ga je prevzel za prevoz.
Ladjar mora s skrbnostjo dobrega ladjarja iz prejšnjega
odstavka ravnati tudi med vsem potovanjem.
Ladjar je dolžan dokazati, da je ravnal z dolžno skrbnostjo v smislu prvega in drugega odstavka tega člena.
Sporazum, sklenjen v nasprotju z določbami prvega do
tretjega odstavka tega člena, nima pravnega učinka.
454. člen
Ladijski prostor, ki ni namenjen prevozu tovora, se sme
uporabiti za to le po izrecnem sporazumu pogodbenih strank,
če tak sporazum ne bi bil v nasprotju s predpisi.
455. člen
Ladjar lahko z naročnikovo privolitvijo nadomesti dogovorjeno ladjo z drugo.
Za nadomestitev ladje ni potrebna naročnikova privolitev, če gre za prevoz na podlagi prevozniške pogodbe.
456. člen
Ladjar je odgovoren za pravilnost podatkov o nosilnosti
ladje, ki so navedeni v ladjarski pogodbi, če razlika presega
pet odstotkov.
457. člen
Če je dogovorjen prevoz z vso ladjo ali z določenim
ladijskim prostorom, dogovorjeni prostor pa ni popolnoma
izkoriščen, ladjar ne sme razpolagati s tem prostorom brez
naročnikove privolitve.
Vkrcevanje tovora
458. člen
Ladjar je dolžan pripeljati ladjo za vkrcevanje tovora v
dogovorjeno pristanišče.
459. člen
Če ladje iz razlogov, za katere naročnik ni odgovoren,
ni mogoče pripeljati v dogovorjeno pristanišče, ima naročnik
prevoza, upoštevajoč namen pogodbe, pravico določiti za
prevzem tovora prvo primerno pristanišče, do katerega se
lahko ladja zanesljivo pripelje za vkrcevanje.
460. člen
Kraj vkrcevanja tovora v pristanišču je dolžan priskrbeti
naročnik.
V linijski plovbi priskrbi kraj vkrcevanja v pristanišču
ladjar.
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461. člen
Ladjar je dolžan pripeljati ladjo na kraj vkrcevanja, ki ga
v smislu prejšnjega člena določi naročnik, če lahko to stori
brez nevarnosti za ladjo in če se tovor lahko vkrca na tistem
kraju brez nevarnosti za ladjo.
Če kraj vkrcevanja ne ustreza pogojem iz prejšnjega
odstavka, je ladjar dolžan pripeljati ladjo čim bliže temu kraju,
če to lahko stori brez nevarnosti za ladjo in če se tovor lahko
vkrca na tistem kraju brez nevarnosti za ladjo.
462. člen
Ladjar lahko sprejme tovor na sidrišču, če je tako dogovorjeno ali v navadi po krajevnih običajih, mora pa ga sprejeti
na sidrišču, če tako odredi Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo.
463. člen
Če ima naročnik ali druga oseba po pogodbi pravico določiti pristanišče vkrcevanja, poveljnik ladje pa ni prejel takšnega
naloga v dogovorjenem ali primernem roku ali prejetega naloga
ne more izpolniti, mora ravnati tako, kot misli, da je najbolje, pri
tem pa gledati tudi na koristi prevoznega upravičenca.
464. člen
Če mora priti ladja po pogodbi v določeno pristanišče
do določenega časa, se šteje, da je prišla pravočasno, če je
do tega časa prispela v to pristanišče oziroma na njegovo
sidrišče.
465. člen
Poveljnik ladje mora pisno obvestiti naročnika, da je
ladja pripravljena za vkrcevanje (pismo o pripravljenosti).
Pismo o pripravljenosti je treba poslati naročniku na
njegov naslov v delovnem času.
Če poveljnik ladje ne ve za naslov naročnika ali če mu
pisma o pripravljenosti ni mogoče vročiti na njegovem naslovu, mora obvestilo o pripravljenosti ladje objaviti v sredstvih
javnega obveščanja in na oglasni deski Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo.
466. člen
Pismo o pripravljenosti se ne uporablja v linijski plovbi.
Pri prevozu z ladjo v linijski plovbi se tovor vkrca takoj,
ko je ladja na določenem kraju pripravljena za vkrcevanje.
467. člen
Poveljnik ladje sme izročiti pismo o pripravljenosti, če je
ladja pripravljena za vkrcevanje in je v pristanišču na kraju po
458., 459., 461. in 462. členu tega zakona.
Pismo o pripravljenosti se lahko izroči, čeprav ladja ni
bila pripeljana na kraju iz prejšnjega odstavka, če tega ni
mogla storiti iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.
468. člen
V pomorski plovbi prevzame ladjar tovor pod škripcem.
469. člen
Poveljnik ladje je dolžan dajati vkrcevalcu, ki sam vkrcava tovor na ladjo, navodila, kako naj ga zloži, da ne bi prišlo
do poškodb, ki lahko nastanejo zaradi tega, ker se tovor
prevaža z ladjo.
Vkrcevalec mora pri vkrcevanju tovora upoštevati navodila poveljnika ladje, ki se nanašajo na razporeditev tovora
na ladji, in druge okoliščine v zvezi z varnostjo ljudi, ladje,
njenih naprav in opreme ter drugega tovora na ladji in na
preprečevanje onesnaženja okolja.
470. člen
Tovora ni dovoljeno zložiti na ladijski krov brez posebne
pisne privolitve naročnika, razen če gre za prevoz, pri katerem se tovor običajno zlaga na krov.
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471. člen
Količina tovora, predanega za prevoz, je lahko določena s številom kosov, težo ali prostornino ali na drug način
običajen za ta tovor.
V dvomu se določa količina tovora z mero, ki je običajna
v pristanišču vrkcevanja.
472. člen
Namesto dogovorjenega tovora se lahko preda na prevoz drug tovor, če se s tem ne spremenijo prevozni pogoji v
ladjarjevo škodo, če se zaradi tega ladja ne zadržuje ali če
ni ogrožena varnost ladje in drugega tovora in če naročnik
priskrbi ladjarju na njegovo zahtevo zavarovanje za terjatve,
ki bi lahko nastale zaradi zamenjave tovora.
Če je bil dogovorjeni tovor že vkrcan, plača stroške v
zvezi z njegovim izkrcevanjem in z vkrcevanjem drugega
tovora naročnik.
473. člen
Naročnik oziroma vkrcevalec mora dati ladjarju navodila za ravnanje s tovorom, če tovor ni v rednem trgovskem
prometu in mora poveljnik ukreniti pri njegovem zlaganju in
prevozu kaj posebnega.
474. člen
Če gre za nevaren tovor, mora naročnik oziroma vkrcevalec sporočiti ladjarju tudi brez njegove zahteve, kakšne
narave je nevarnost in kaj mora ukreniti za varnost.
475. člen
Ladjar ne sme sprejeti za prevoz tovora, katerega uvoz,
tranzit ali izvoz je prepovedan ali je tihotapski.
Ladjar ni dolžan sprejeti za prevoz tovora, ki je po naravi nevaren, če mu ob sklenitvi pogodbe njegova nevarna
lastnost ni bila in tudi ni mogla biti znana.
Ladjar ni dolžan sprejeti za prevoz tovora, ki je glede
na njegovo stanje in na stanje embalaže nevaren za osebe,
ladjo ter za okolico in drug tovor, s katerim pride ali lahko
pride v dotik med prevozom.
476. člen
Naročnik je ladjarju odgovoren za škodo, prizadejano
osebam, ladji, tovoru ali okolju, ter za vso drugo škodo in
stroške, prizadejane zaradi pomanjkljive ali neprimerne embalaže in zaradi pomanjkljivega ali netočnega opisa tovora.
477. člen
Naročnik je odgovoren ladjarju za škodo, prizadejano
osebam, ladji, tovoru ali okolju, ter za vso drugo škodo in
stroške, povzročene zaradi naravnih lastnosti in stanja tovora, če ladjar za te lastnosti in stanje tovora ni vedel in tudi ni
moral vedeti.
478. člen
Določbe 460., 465. in 468. člena tega zakona se uporabljajo, če ne veljajo v nakladalnem pristanišču drugačni
običaji.
Čas vkrcevanja
479. člen
Ladjar je dolžan prevzemati tovor za prevoz v delovnem
času pristanišča.
Delovni čas pristanišča določi pristojna oseba, ki upravlja pristanišče, v skladu z zakonom.
480. člen
Postanek začne teči z začetkom dopoldanskega oziroma popoldanskega delovnega časa, če je bilo pismo o pripravljenosti izročeno najmanj dve uri pred iztekom minulega
dopoldanskega oziroma popoldanskega delovnega časa.
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Trajanje postanka se določa z akti pristanišča ali po
običajih pristanišča.
Postanek se določa po delovnih dneh in delih delovnega dne; pri tem se šteje v delovni dan 24 tekočih ur.
V delovne dni se ne vštevajo nedelje, državni in drugi
prazniki, ko se v pristanišču ne dela, in ne čas, ko zaradi
vremenskih nezgod ali ovir na strani ladje ni bilo mogoče
vkrcevanje.
481. člen
Po poteku postanka začne teči podaljšani postanek.
Podaljšani postanek lahko traja polovico časa, kolikor traja
postanek.
Podaljšani postanek se šteje po tekočih dnevih in delih
dneva brez prekinitve.
V podaljšani postanek se ne šteje tisti čas, ko zaradi ovir
na strani ladje ni bilo mogoče delati.
482. člen
Ladjar ima pravico do posebnega plačila za podaljšani
postanek.
Plačilo za podaljšani postanek se odmerja po plačilu za
podaljšani postanek drugih podobnih ladij v istem pristanišču
v istem času, če to ni mogoče pa po plačilu za podaljšani
postanek drugih podobnih ladij v najbližjem pristanišču v
istem času.
Podaljšani postanek se plačuje vsak dan vnaprej za
ves dan, če pa se vkrcevanje konča pred potekom dneva,
za katerega je bilo vnaprej plačano, mora ladjar sorazmeren
del plačila vrniti.
483. člen
Če podaljšani postanek ni plačan ob zapadlosti, lahko
ladja z vkrcanim delom tovora takoj odpluje.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine, plačila za podaljšani postanek in drugih
terjatev, ki mu pripadajo po pogodbi.
484. člen
Po poteku podaljšanega postanka lahko ladja z vkrcanim delom tovora takoj odpluje.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine, plačila za podaljšani postanek in drugih
terjatev, ki mu pripadajo po pogodbi.
485. člen
Ladjar do poteka postanka oziroma morebitnega podaljšanega postanka ne sme odkloniti vkrcevanja tovora,
pripravljenega ob boku ladje, čeprav bi lahko vkrcevanje in
zlaganje takega tovora zadržalo ladjo dalj, kot traja postanek
oziroma podaljšani postanek.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima ladjar pravico
do plačila zaradi zadrževanja ladje po poteku podaljšanega
postopka (izredni podaljšani postanek).
Plačilo za izredni podaljšani postanek je za petdeset
odstotkov višje od plačila za podaljšani postanek.
Poleg plačila za izredni podaljšani postanek ima ladjar
tudi pravico do odškodnine zaradi zadrževanja ladje, če ta
škoda presega plačilo za izredni podaljšani postanek.
486. člen
Kadar lahko ladja odpluje tudi z vkrcanim delom tovora,
ker podaljšani postanek ob zapadlosti ni bil plačan (483. člen
tega zakona) ali ker je podaljšani postanek potekel (484. člen
tega zakona), ima ladjar pravico odstopiti od pogodbe in
izkrcati tovor, če vkrcani del tovora ne pomeni ustreznega
zavarovanja za njegove terjatve iz prevozne pogodbe.
Ladjar mora pri izkrcevanju tovora ravnati s skrbnostjo
dobrega ladjarja in pri tem upoštevati okoliščine primera.
Če ladjar odstopi od pogodbe in izkrca tovor, obdrži pravico do cele voznine, do plačila za podaljšani postanek in do
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povračila stroškov z izkrcanjem, ki niso bili všteti v voznino,
ter do drugih terjatev, ki mu gredo po pogodbi.
487. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na postanek in
podaljšani postanek, se ne uporabljajo za prevoz z ladjami
linijske plovbe.
Pri prevozu z ladjami linijske plovbe mora vkrcevalec
predajati tovor s tako hitrostjo, s kakršno ga lahko prevzema.
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Če v nakladnici, ki se glasi po odredbi, ni imenovana
oseba, po nalogu katere mora ladjar izročiti tovor, ga izroči
po odredbi naročnika.
497. člen
Nakladnica na ime se prenaša z odstopom, nakladnica
po odredbi z indosamentom, nakladnica na prinosnika pa z
izročitvijo.
Za obliko in učinek indosamenta se smiselno uporabljajo določbe meničnega prava, razen določb o regresu.

488. člen
Ladja linijske plovbe ni dolžna čakati na vkrcevanje čez
čas, ki je določen za odhod ladje po plovbnem redu, če ni
ovira za vkrcevanje na strani ladje.

498. člen
Ladjar mora izdati naročniku na njegovo zahtevo več
izvodov nakladnice, na vsakem izvodu pa naznačiti število
izdanih izvodov.

489. člen
Naročnik mora poveljniku ladje pravočasno izročiti carinske in druge listine, ki so potrebne za vkrcanje, prevoz in
izkrcanje tovora.
Če teh listin ni izročil do poteka postanka oziroma podaljšanega postanka, pri prevozniški pogodbi pa do časa, ki
je določen za odhod ladje, ima poveljnik ladje pravico izkrcati
tovor.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine in do plačila za nastali podaljšani postanek
in izredni podaljšani postanek oziroma do odškodnine zaradi
zadrževanja ladje ter do povračila vsake druge škode.

499. člen
Vsaka stranka lahko zahteva, da se za njene potrebe
napravi več prepisov nakladnice.
Na vsakem prepisu nakladnice mora biti navedeno, da
gre za prepis.
Naročnik mora ladjarju na njegovo zahtevo podpisati
prepis nakladnice.

490. člen
Določbe prvega odstavka 479. člena, 480., 481., 482.,
485., 487. in 488. člena tega zakona se uporabljajo, če niso
v nakladalnem pristanišču drugačni običaji.
Prevozne listine
491. člen
Po končanem vkrcevanju mora ladjar izdati naročniku
na njegovo zahtevo nakladnico.
492. člen
Če je tovor predan ladjarju pred vkrcanjem, lahko naročnik zahteva, da mu ladjar izda nakladnico, ki vsebuje
vidno opombo »sprejeto za vkrcevanje« (nakladnica za vkrcevanje).
Namesto, da bi izdal nakladnico, lahko ladjar, ki je izdal
nakladnico za vkrcevanje, zapiše nanjo opombo »vkrcano«
z navedbo datuma in tako potrdi, da je tovor vkrcal.
493. člen
Če je izdal ladjar nakladnico za vkrcevanje, mu jo mora
naročnik pri prejemu nakladnice vrniti.
494. člen
Če bi moral biti tovor, ki je predmet prevoza, vkrcan v
različne ladje, če gre za različne vrste blaga ali če je tovor
razdeljen na različne dele, imata ladjar in naročnik pravico
zahtevati za vsako uporabljeno ladjo, za vsako vrsto blaga
oziroma za vsak del tovora posebno nakladnico.
Če se tovor vkrcava na ladjo v razsutem stanju, ima
naročnik pravico zahtevati za določene količine tovora posebno nakladnico.
495. člen
Sporazum strank, sklenjen v nasprotju z določbami
491. člena tega zakona in prvega odstavka 492. člena tega
zakona, nima pravnega učinka.
496. člen
Nakladnica se lahko glasi na ime, po odredbi ali na
prinosnika.

500. člen
Nakladnica mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče
ladjarja, ki nakladnico izdaja;
2. ime oziroma druge podatke o identiteti ladje;
3. firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče
naročnika;
4. firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče prejemnika ali označbo »po odredbi« ali »na prinosnika«;
5. namembno pristanišče ali kdaj oziroma kje bo to
pristanišče določeno;
6. količino tovora po številu kosov, teži, prostornini ali
drugi merski enoti, glede na vrsto tovora;
7. vrsto tovora in označbe, ki so na njem;
8. stanje tovora ali embalaže po zunanjem videzu;
9. določila o načinu plačila voznine;
10. navedbo o številu izdanih izvodov nakladnice;
11. kraj in dan, ko je bil vkrcan tovor in izdana nakladnica.
Nakladnica lahko vsebuje tudi druge podatke in prevozne pogoje.
501. člen
Podatke iz prejšnjega člena mora vsebovati tudi nakladnica za vkrcevanje, razen podatkov o identiteti ladje in o
kraju in dnevu vkrcanja.
Ko zapiše ladjar na nakladnico za vkrcevanje opombo
»vkrcano«, mora vpisati vanjo tudi podatke o identiteti ladje
in o dnevu ter kraju vkrcanja tovora.
502. člen
Nakladnico podpiše ladjar ali njegov pooblaščenec.
Podpis je lahko lastnoročen, tiskan kot faksimile, perforiran, odtisnjen ali izražen v kakršnikoli koli drugi mehanski
ali elektronski obliki.
503. člen
Nakladnico sestavi ladjar po pisnih podatkih naročnika.
504. člen
Če ladjar utemeljeno dvomi o resničnosti ali popolnosti
podatkov, ki jih je navedel naročnik o vrsti tovora ali označbah, ki so na njem, ali o količini tovora po številu kosov, teži,
prostornini ali drugi merski enoti, in nima razumne možnosti,
da bi njihovo resničnost preveril ob vkrcanju, ali če so označbe na tovoru nejasne ali premalo trajne, lahko v nakladnico
zapiše pripombe.
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505. člen
Podpis naročnika na nakladnici ali prepisu nakladnice
(502. člen tega zakona) še ne pomeni, da se naročnik strinja z ladjarjevimi pripombami, vpisanimi v nakladnico po
prejšnjem členu tega zakona.
506. člen
Če ladjar v nakladnico ni vpisal pripomb po 504. členu
tega zakona, se za razmerja med njim in drugim zakonitim
in poštenim imetnikom nakladnice šteje, da je ladjar prevzel
tovor tako, kot je navedeno v nakladnici.
Če vpiše ladjar v nakladnico pripombe po 504. členu
tega zakona, se domneva, da je prevzel tovor tako, kot ga
je izročil prejemniku, dokler zakoniti imetnik nakladnice ne
dokaže nasprotno.
507. člen
Pisni pogoji prevozne pogodbe in splošni ladjarjevi
pogoji zavezujejo upravičenega imetnika nakladnice, ki ni
naročnik, le tedaj, če se nakladnica izrecno sklicuje nanje.
Ustni pogoji prevozne pogodbe, ki niso vpisani v nakladnici, ne zavezujejo upravičenega imetnika nakladnice,
ki ni naročnik, niti tedaj, ko se nakladnica izrecno sklicuje
nanje.
Če se nakladnica le na splošno sklicuje na pogoje
prevozne pogodbe in na splošne ladjarjeve pogoje, imetnika
nakladnice iz prvega odstavka tega člena ne zavezujejo tista določila prevozne pogodbe in splošnih ladjarjevih
pogojev, ki so strožja od običajnih pogojev za take vrste
prevoza.
Potovanje
508. člen
Če čas potovanja v pogodbi ni določen, je ladjar dolžan opraviti potovanje v primernem roku.
509. člen
Če pot v pogodbi ni določena, je ladjar dolžan opraviti
potovanje po običajni poti.
510. člen
Kadar ladja iz katerihkoli razlogov ne more začeti ali
nadaljevati začetega potovanja, ovira pa bi lahko trajala
dalj časa ali je njeno trajanje negotovo, mora poveljnik ladje
zahtevati navodila od naročnika ali osebe, ki je upravičena
razpolagati s tovorom.
Če poveljnik ladje ne more ravnati po prejšnjem odstavku ali izpolniti prejetega navodila, mora glede na okoliščine primera izkrcati tovor, se z njim vrniti v odhodno
pristanišče ali ravnati kako drugače in pri tem gledati na
koristi ladjarja in prevoznega upravičenca.
Kadar v primeru iz prvega in drugega odstavka tega
člena prevozna pogodba neha veljati po samem zakonu ali
zaradi odstopa, se uporabljajo glede pravic in obveznosti
pogodbenih strank, nastalih zaradi ukrepov poveljnika ladje,
smiselno določbe tega zakona, ki urejajo razmerja pogodbenih strank v primeru prenehanja pogodbe.
Če pogodba ni nehala veljati ali če naročnikovih navodil ni bilo mogoče izpolniti, trpi škodljive posledice stranka,
ki je kriva za nastalo oviro oziroma na katere strani je razlog
za oviro. Če je razlog za oviro na obeh straneh, trpi vsaka
stranka svojo škodo.
Če sta obe stranki krivi za oviro, trpita škodo v sorazmerju s svojo krivdo.
511. člen
Naročnik oziroma zakoniti imetnik nakladnice lahko
po začetem potovanju odstopi od pogodbe pod pogoji, ki
so navedeni v tretjem odstavku 449. člena tega zakona in
v 451. in 452. členu tega zakona.
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512. člen
Ladjar, ki ne izvrši naročila, ki ga je dobil od prevoznega upravičenca in bi ga po določbah tega zakona moral
izvršiti, odgovarja upravičencu za nastalo škodo.
Ladjar mora povrniti škodo prejemniku, ki je zakoniti
imetnik nakladnice, če izpolni naročnikovo naročilo, čeprav
mu niso bili vrnjeni vsi izvodi nakladnice.
Višina odškodnine iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne sme presegati zneska, ki bi ga moral ladjar plačati,
če bi odgovarjal za popolno izgubo tovora.
513. člen
Z ladjarjevo dolžnostjo, da povrne škodo po določbah
drugega odstavka prejšnjega člena, ni prizadeta njegova
regresna pravica do prevoznega upravičenca.
Izročitev tovora prejemniku
514. člen
Ladjar mora izročiti tovor prejemniku v namembnem
pristanišču.
515. člen
Za namembno pristanišče in za izročitev tovora prejemniku se uporabljajo določbe 459. do 463. člena tega
zakona in 465. do 468. člena tega zakona.
516. člen
Ladjar mora izročiti tovor upravičenemu imetniku nakladnice oziroma osebi, ki je upravičena po prevozni pogodbi.
517. člen
Če za tovor, ki se prevaža, ni bila izdana prevozna listina, ima prejemnik pravico zahtevati, da mu ladjar, ko prispe
ladja v namembno pristanišče, izroči tovor pod pogojem, da
izpolni obveznosti, ki ga bremenijo na podlagi pogodbe.
Ladjar je dolžan ravnati po zahtevi prejemnika iz prejšnjega odstavka, če iz naročnikovega naročila o razpolaganju s tovorom, ki ga je ladjar dolžan izpolniti, ne izhaja
kaj drugega.
518. člen
Upravičeni imetnik nakladnice ima takoj, ko pride tovor
v namembno pristanišče, pravico zahtevati, da mu ladjar
izroči tovor, če je izpolnil vse obveznosti, ki izvirajo iz nakladnice.
Upravičeni imetnik nakladnice mora pri prevzemu tovora nakladnico vrniti ladjarju.
Če je v namembnem pristanišču tovor izročen tistemu,
ki je predložil enega izmed več izvodov nakladnice, drugi
izvodi nakladnice ne zavezujejo več ladjarja.
519. člen
Če za tovor, ki se prevaža, ni bila izdana prevozna
listina, ima prejemnik pravico zahtevati, da mu ladjar izroči
tovor, preden pride ladja v namembno pristanišče, če ga je
za to pooblastil naročnik v pogodbi z ladjarjem.
Zakoniti imetnik nakladnice ima pod pogoji, navedenimi v tretjem odstavku 449. člena tega zakona in v 451. in
452. členu tega zakona, pravico zahtevati izročitev tovora
pred prihodom ladje v namembni kraj.
520. člen
Ladjar ima pravico zahtevati, da mu oseba, ki ji je
izročil tovor, izda potrdilo, da je tovor prejela.
521. člen
Če se tovor, naveden v eni prevozni listini, izroča v
delih, lahko ladjar zahteva, da se mu prejem dela tovora
potrdi na sami listini ali s posebnim potrdilom.
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522. člen
Če za tovor, ki se prevaža, ni bila izdana nakladnica,
ima naročnik pravico naložiti ladjarju, da izroči tovor v pristanišču drugi osebi in ne tisti, ki je navedena v pogodbi.
Naročnik izgubi pravico iz prejšnjega odstavka, ko pridobi prejemnik po določbah tega zakona pravico zahtevati in
tudi zahteva od ladjarja izročitev tovora.
523. člen
Določbe 479. do 482. člena in 490. člena tega zakona
veljajo tudi za čas izkrcevanja.
524. člen
Če do poteka podaljšanega postanka izkrcevanje ni
končano ali če podaljšani postanek ob zapadlosti ni plačan,
sme poveljnik ladje, da zavaruje plačilo za podaljšani postanek in druge terjatve iz prevozne pogodbe, na stroške
in nevarnost prejemnika ali druge osebe, ki je upravičena
razpolagati s tovorom, tovor izkrcati in ga sam prevzeti v
hrambo ali izročiti v hrambo javnemu skladišču ali drugi
primerni osebi.
525. člen
V primeru iz prejšnjega člena ima ladjar tudi pravico
do plačila zaradi zadrževanja ladje po poteku podaljšanega postanka; ta se odmeri po tretjem in četrtem odstavku
485. člena tega zakona.
526. člen
Če prejemnik tovora ne ugovarja pisno zaradi poškodbe
ali primanjkljaja tovora takoj ob prevzemu, se domneva, da
mu je bil tovor izročen tako, kot je navedeno v nakladnici; če
prevozna listina ni bila izdana, pa tako kot je bil prevzet za
prevoz, dokler prejemnik ne dokaže nasprotno.
Če poškodba ali primanjkljaj nista vidna, lahko prejemnik vloži pisni ugovor iz prejšnjega odstavka v treh dneh
po prevzemu tovora.
Ugovor iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
biti dovolj določen.
Če vloži prejemnik pisni ugovor v roku iz prvega in drugega odstavka tega člena, se domneva, da so navedbe iz
ugovora resnične, dokler ladjar ne dokaže nasprotno.
Če sta ladjar in prejemnik pri izkrcanju in izročitvi tovora
skupaj pisno ugotovila poškodbo ali primanjkljaj, ugovor ni
potreben.
Sporazum strank, sklenjen v nasprotju z določbami
prvega do petega odstavka tega člena v škodo prevoznega
upravičenca, nima pravnega učinka.
Ladjar in prejemnik morata v mejah možnosti drug drugemu olajšati ugotavljanje stanja tovora in količine ob njegovem prevzemu.
527. člen
Pri ugotavljanju primanjkljaja pri izročenem tovoru se
upošteva tudi običajno razsutje med prevozom.
Če se tovor izgubi, se razsutje ne upošteva.
Razsutje iz prvega odstavka tega člena se računa po
običajih v kraju razkladalnega pristanišča.
528. člen
Škodo, nastalo zaradi zamude pri izročitvi tovora, ki
pa ni primanjkljaj ali poškodba tovora, mora dokazati prejemnik.
529. člen
Če se prejemnik tovora ne zglasi ali ga ni mogoče najti
ali če noče ali ne more prevzeti tovora oziroma če se zglasi
pred izročitvijo tovora več zakonitih imetnikov nakladnice,
je ladjar dolžan zahtevati navodilo od vkrcevalca oziroma
naročnika.

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12719

530. člen
Če ladjar, ki je v smislu prejšnjega člena zahteval navodilo od vkrcevalca oziroma naročnika, tega navodila ne
prejme pravočasno ali ga ne more izpolniti, lahko ravna po
524. členu tega zakona, ter o tem, kar je ukrenil, obvesti vse
prevozne upravičence, za katere ve.
Če gre za prevoz na podlagi prevozniške pogodbe,
mora ladjar o ovirah glede izročitve tovora takoj obvestiti
vse prevozne upravičence, za katere ve; ni pa dolžan čakati
na navodilo, ampak lahko takoj ukrepa po 524. členu tega
zakona.
531. člen
Če izroči ladjar tovor v hrambo javnemu skladišču ali
komu drugemu, je odgovoren le za njuno izbiro.
532. člen
Če tovor, ki ga je po 524. in 530. členu tega zakona
shranil sam ladjar ali ga je izročil v hrambo komu drugemu,
ni prevzet v 30 dneh od dneva, ko je bil prevzet oziroma izročen v hrambo v namembnem pristanišču, in če niso plačane
voznina in druge terjatve, ki izvirajo iz prevozne pogodbe,
lahko ladjar tovor ali del tovora proda, če je to potrebno za
kritje teh terjatev.
Ladjar lahko tovor proda tudi pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, če s prodajo ne bi mogel doseči zneska, ki
bi zadoščal za kritje njegovih terjatev in stroškov s hrambo,
ali če gre za pokvarjeno ali pokvarljivo blago.
Tovor se proda na dražbi, razen če gre za pokvarljivo
blago, pokvarjeno blago ali blago, ki ima borzno ceno.
Pri prodaji pokvarljivega blaga ali pokvarjenega blaga
mora ladjar ravnati z dolžno skrbnostjo.
533. člen
Znesek, dosežen s prodajo tovora po prejšnjem členu,
mora ladjar po odbitku svoje terjatve v zvezi s prevozom
tovora in po odbitku stroškov s hrambo in prodajo tovora
položiti pri sodišču, ki je pristojno po kraju prodaje, in to v
korist osebe, ki je upravičena razpolagati s tovorom; o tem
pa mora brez odlašanja obvestiti prevozne upravičence, za
katere ve.
534. člen
Ladjar, ki pri prevozniški pogodbi po krivdi prevoznega
upravičenca ne more izkrcati tovora v namembnem pristanišču do časa, ki je v plovbnem redu določen za odhod ladje iz
tega pristanišča, lahko tovor izkrca v drugem bližnjem pristanišču; pri tem obdrži pravico do večje voznine in do povračila
škode, ki je nastala zaradi tega.
Če izkrcanje v namembnem pristanišču ni bilo onemogočeno po krivdi prevoznega upravičenca, mora ladjar trpeti
stroške z dostavo do tega pristanišča; če pa je nastala ovira
za izkrcanje po njegovi krivdi, mora povrniti tudi škodo zaradi
zamude.
Odgovornost ladjarja za škodo na tovoru in za zamudo
535. člen
Ladjar je od prevzema do izročitve odgovoren za vsako
poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora, ki ga je sprejel za
prevoz, kot tudi za škodo, ki je nastala zaradi zamude pri
izročitvi tovora.
536. člen
Tovor je izročen z zamudo, če ni bil izročen prejemniku
v dogovorjenem roku, kadar ta rok ni bil dogovorjen, pa v
primernem roku.
537. člen
Ladjar ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo
tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, če dokaže, da izvira
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poškodba, primanjkljaj, izguba ali zamuda iz vzrokov, ki jih
kljub skrbnosti dobrega ladjarja ni mogel preprečiti.
538. člen
Za dejanja in opustitve poveljnika ladje, drugih članov
ladijske posadke in drugih oseb, ki delajo za ladjarja v okviru
opravljanja svojih dolžnosti, je ladjar odgovoren kot za svoja
dejanja in opustitve.
Ladjar ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, ki je posledica
dejanj ali opustitev oseb iz prejšnjega odstavka pri plovbi in
ravnanju z ladjo.
539. člen
Za škodo, ki je nastala pri ladijskem tovoru zaradi požara, je ladjar odgovoren samo, če se dokaže, da je požar
zakrivil osebno s lastnim dejanjem ali opustitvijo.
540. člen
Ladjar ne odgovarja za škodo na tovoru, če dokaže, da
je nastala zaradi:
1. skrite napake ladje ali njene nesposobnosti za plovbo, vendar samo, če so bili izpolnjeni pogoji iz 453. člena
tega zakona;
2. višje sile, pomorske nesreče, vojnih dogodkov, mednarodnih zločinov na morju, nemirov ali upora;
3. sanitarnih omejitev ali drugih ukrepov in dejanj državnih organov;
4. dejanj ali opustitev prevoznih upravičencev ali oseb,
ki zanje delajo;
5. prekinitve dela oziroma stavke, množične izključitve
delavcev z dela ali kakršnihkoli drugih ovir, ki popolnoma ali
delno ovirajo delo;
6. reševanja ali poskusa reševanja ljudi in premoženja
na morju;
7. skrenitve s poti v primerih iz prejšnje točke ali iz drugih utemeljenih razlogov;
8. naravne izgube teže ali prostornine tovora ali zaradi
poškodbe ali izgube, ki nastane zaradi lastne napake, skrite
napake ali posebne narave tovora;
9. pomanjkljivega pakiranja ali nejasnih ali premalo trajnih označb na tovoru.
Kljub dokazu iz prejšnjega odstavka odgovarja ladjar
za škodo, če prevozni upravičenec dokaže, da je škoda
nastala zaradi osebne krivde ladjarja ali zaradi krivde osebe,
za katere dejanja in opustitve je odgovoren ladjar, pa se ne
nanašajo na plovbo in ravnanje z ladjo.
541. člen
Kadar to ni v nasprotju z veljavnimi predpisi, lahko
poveljnik ladje nevarni tovor vsak čas in kjerkoli izkrca, ga
napravi nenevarnega ali ga odvrže, če ladjar o nevarnosti ni
bil pred vkrcanjem obveščen.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine in ni odgovoren za škodo.
542. člen
Če je ladjar sprejel za prevoz nevaren tovor in pri tem
vedel za njegovo nevarnost, ga sme izkrcati ali napraviti
nenevarnega, če je ogrožena varnost ladje, ljudi ali drugega
tovora na ladji, kakor tudi okolja.
Če ladjar po prejšnjem odstavku izkrca tovor pred prihodom v namembni kraj, ima pravico do voznine za koristno prevoženo pot; drugo škodo, nastalo zaradi vkrcanja nevarnega
tovora in ladjarjevega ravnanja, pa trpi vsaka stranka zase.
543. člen
Ladjar ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube tovora ali zaradi zamude pri
izročitvi tovora, če je vkrcevalec vedoma napačno navedel
vrsto ali vrednost tovora.
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544. člen
Naročnik odgovarja ladjarju za škodo, ki mu je bila
prizadejana, ker mu je dal naročnik oziroma vkrcevalec neresnične ali nepopolne podatke o količini, vrsti in označbah
tovora.
545. člen
Naročnik odgovarja ladjarju za škodo, ki mu je bila
prizadejana zaradi vkrcanja ali prevoza tovora, katerega
uvoz, izvoz ali tranzit je prepovedan ali je bil tihotapljen, če
ob vkrcevanju te lastnosti ladjarju niso bile znane in tudi niso
mogle biti znane.
546. člen
Kdor vkrca tovor brez vednosti ladjarja, je ladjarju odgovoren za škodo, ki mu je bila s tem prizadejana.
547. člen
Ladjar lahko po svoji presoji vsak čas in kjerkoli izkrca
tovor, če gre za ogrožanje oseb, ladje, tovora na ladji in okolja, pa tudi odvrže tovor, ki je bil vkrcan brez njegove vednosti
kot tudi tovor, ki je bil nepravilno ali nepopolno naveden.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine in odškodnine in ni odgovoren za škodo,
nastalo zaradi njegovega ravnanja.
548. člen
Tovor, katerega uvoz, izvoz ali tranzit je prepovedan,
sme poveljnik po potrebi vrniti v nakladalno pristanišče ali ga
kjerkoli izkrcati, če je nujno, pa ga sme tudi odvreči.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka ladjar ni vedel in
tudi ni mogel vedeti za lastnosti tovora, obdrži pravico do
cele voznine in ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi takega
ravnanja.
Če je ladjar vedel ali bi bil moral vedeti za lastnosti
tovora iz prvega odstavka tega člena, obdrži pravico do voznine za koristno prevoženo pot, drugo škodo pa trpi vsaka
stranka zase.
549. člen
Če pride do prepovedi uvoza, izvoza ali tranzita blaga med
prevozom z ladjo, se uporabljajo glede poveljnikovega ravnanja
s tem blagom določbe prvega odstavka prejšnjega člena.
V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico
do cele voznine in odškodnine in ni odgovoren za škodo,
nastalo zaradi takega ravnanja.
550. člen
Ladjar ne odgovarja zaradi poškodbe, primanjkljaja ali
izgube tovora ter zaradi zamude pri izročitvi tovora za več
kot 666,67 SDR odškodnine na enoto poškodovanega, manjkajočega ali izgubljenega ali z zamudo izročenega tovora
oziroma 2 SDR po kilogramu bruto teže poškodovanega,
manjkajočega ali izgubljenega ali z zamudo izročenega tovora, s tem da se upošteva višji znesek.
Z enoto tovora je po prejšnjem odstavku mišljen tovorek ali kos, pri razsutem tovoru pa metrska tona ali kubični
meter oziroma druga mera glede na to, na podlagi katere
merske enote je bila dogovorjena voznina. Če voznina ni bila
dogovorjena na podlagi merske enote, je z mersko enoto za
razsuti tovor mišljena merska enota, na podlagi katere se v
kraju vkrcanja običajno dogovarja voznina.
Če se tovor prevaža v kontejnerjih, na paletah ali drugih
podobnih napravah, se šteje za enoto tovora v smislu prvega
odstavka tega člena:
1. tovorek ali enota tovora, navedena v nakladnici – če
je v nakladnici naveden tovorek ali enota tovora, ki jo vsebuje
kontejner, paleta ali druga podobna naprava;
2. kontejner, paleta ali druga podobna naprava, v kateri
se prevaža tovor – če v nakladnici ni naveden tovorek ali
enota tovora.
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551. člen
Vkrcevalec lahko sporazumno z ladjarjem zviša mejo
ladjarjeve odgovornosti iz prejšnjega člena s tem, da navede
tako zvišano vrednost blaga na enoto tovora.
Če je bila izdana prevozna listina, nima sporazum strank
o zvišanju ladjarjeve odgovornosti, ki ni naveden v tej listini,
pravnega učinka v korist prejemnika, ki ni vkrcevalec.
552. člen
Domneva se, da vrednost tovora ustreza znesku, ki ga
stranki sporazumno določita po prejšnjem členu, dokler ladjar
ne dokaže nasprotno.
553. člen
Ladjar se ne more sklicevati na določbe tega zakona o
omejitvi njegove odgovornosti (550. in 551. člen tega zakona),
če se dokaže, da je škodo povzročil sam namenoma ali iz
hude malomarnosti.
554. člen
Ladjar odgovarja za vrednost izgubljenega tovora ali
njegovega dela in za zmanjšanje vrednosti poškodovanega
tovora.
Pri tovoru, izročenem z zamudo, odgovarja ladjar tudi za
škodo, ki je nastala zaradi zamude.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena odgovarja
ladjar, ki po 553. členu tega zakona ne more omejiti svoje odgovornosti, za vsako škodo, nastalo zaradi izgube, primanjkljaja ali poškodbe tovora ali zaradi zamude pri izročitvi tovora.
555. člen
Višina škode zaradi izgube tovora se določa po prometni
vrednosti enake količine drugega blaga z enakimi lastnostmi v
namembnem pristanišču na dan, ko je ladja prišla v to pristanišče, ali če ni prišla, na dan, ko bi morala priti tja.
Če višine škode zaradi izgube tovora ni mogoče določiti
po prejšnjem odstavku, se določi po prometni vrednosti blaga
v nakladalnem pristanišču ob odhodu ladje, povečani za stroške, ki so nastali s prevozom.
Višina škode za poškodovani tovor je enaka razliki med
prometno vrednostjo blaga v nepoškodovanem stanju in njeno
prometno vrednostjo v poškodovanem stanju.
Višino škode za izgubljeni oziroma poškodovani tovor,
ki ga ni mogoče določiti po prvem in drugem odstavku tega
člena, določi sodišče.
Od zneska, ki ga mora plačati ladjar kot odškodnino za
poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora, se odbijejo stroški,
prihranjeni s tem, ker tovor ni prispel v namembni kraj oziroma
ker je prispel poškodovan.
556. člen
Določbe 550., 554. in 555. člena tega zakona se uporabljajo tudi tedaj, ko poveljnik ladje, drug član ladijske posadke
ali kdo drug, ki dela za ladjarja, po splošnih predpisih odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi primanjkljaja, izgube ali poškodbe tovora, če se dokaže, da je nastala pri delu ali v zvezi z
delom oziroma pri opravljanju službe ali v zvezi s službo.
Osebe iz prejšnjega odstavka se ne morejo sklicevati na
omejitev odgovornosti, če so povzročile škodo namenoma ali
iz hude malomarnosti.
557. člen
Skupni znesek odškodnine od ladjarja in oseb iz prvega
odstavka prejšnjega člena tega zakona ne more biti višji od
zneska, ki je določen v 550. členu tega zakona.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v določbe drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
558. člen
Osebe iz prvega odstavka 556. člena tega zakona odgovarjajo do zneska, ki je določen v 550. členu tega zakona,
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tudi tedaj, ko ladjar po 551. členu tega zakona zviša mejo
svoje odgovornosti.
559. člen
Določb tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost
ladjarja, ni mogoče s pogodbo spremeniti v škodo prevoznega upravičenca.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko določbe tega
zakona o ladjarjevi odgovornosti s pogodbo spremenijo v
korist ladjarja:
1. če je nastala poškodba, primanjkljaj ali izguba tovora
pred začetkom vkrcevanja ali po izkrcanju;
2. če gre za škodo zaradi zamude;
3. če gre za prevoz živih živali;
4. če gre za prevoz tovora, ki je bil s pisno privolitvijo
vkrcevalca zložen na krov.
560. člen
Pogodbena določila, ki so v nasprotju s prejšnjim členom, so nična.
Neveljavnost enega pogodbenega določila iz prejšnjega
odstavka ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih določil.
561. člen
Določbe tega zakona o ladjarjevi odgovornosti veljajo
za vse pogodbene in nepogodbene zahtevke, ki jih kdo na
kakršnikoli podlagi postavlja proti ladjarju zaradi poškodbe,
primanjkljaja ali izgube tovora.
562. člen
Določbe tega zakona o ladjarjevi odgovornosti ne posegajo v določbe tega zakona o skupnih havarijah.
Voznina
563. člen
Voznina se določa s pogodbo.
Če voznina ni določena s pogodbo, se določi po povprečni vozninski postavki, po kateri se je za zadevno vrsto
tovora pogodbeno določala voznina ob vkrcanju tega tovora
v pristanišču vkrcanja.
564. člen
Če se vkrca več tovora, kot je določeno v pogodbi, se
voznina sorazmerno poveča.
Če se vkrca drug tovor, kot je določeno v pogodbi, za
katerega je voznina večja od dogovorjene, se plača voznina
za dejansko vkrcani tovor.
Če se vkrca manj, kot je določeno v pogodbi, ali se nič ne
vkrca, se plača voznina za vso dogovorjeno količino tovora.
Če je vkrcano manj tovora kot je določeno v pogodbi,
voznina za vkrcani tovor pa je večja od dogovorjene, se plača cela dogovorjena voznina in razlika med dogovorjeno in
večjo voznino za vkrcani del tovora.
Določba tretjega odstavka tega člena ne posega v določbe 449. člena tega zakona.
565. člen
Če se vkrca le del z ladjarsko pogodbo določenega
tovora, ladjar pa je razpolagal z neizkoriščenim delom ladijskega prostora, se dogovorjena voznina sorazmerno zniža.
Če je ladjar razpolagal z neizkoriščenim delom ladijskega prostora v nasprotju z izrecno naročnikovo prepovedjo, je
naročniku odgovoren za škodo.
566. člen
Voznina, določena z ladjarsko pogodbo za potovanje,
ostane nespremenjena, ne glede na trajanje potovanja, če ni
dogovorjena na časovno enoto.
Če se na naročnikovo zahtevo ali v korist prevoznega
upravičenca potovanje podaljša še naprej od dogovorjenega
namembnega kraja, se voznina sorazmerno zviša.
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567. člen
Če je voznina z ladjarsko pogodbo za potovanje določena od časovne enote, čas, od katerega teče, pa ni določen,
začne teči od dneva, ko je bilo dano obvestilo o pripravljenosti ladje, in to od poldneva, če je bilo obvestilo dano dopoldne, in od polnoči, če je bilo dano popoldne.
Če se je začelo vkrcevanje po nalogu vkrcevalca pred
časom, ki je določen v prejšnjem odstavku, ali če je ladja
odplula brez tovora, se šteje čas, od katerega teče voznina,
od začetka vkrcevanja oziroma od odhoda ladje.
Čas, za katerega se plača voznina, se konča z izkrcanjem tovora, če je ladja prišla brez tovora, pa takrat, ko
se zasidra ali priveže v pristanišču, v katerem se potovanje
konča; pri tem se šteje zadnji dan potovanja za cel dan.
568. člen
Če je z ladjarsko pogodbo za potovanje določena voznina na podlagi časovne enote, med potovanjem pa nastane
na ladjarjevi strani ovira za izpolnitev pogodbe, ne da bi bil
kriv naročnik oziroma vkrcevalec, se ne plačuje voznine za
čas, ko traja ovira.
569. člen
Voznino, določeno z ladjarsko pogodbo za čas, plačuje
naročnik v enakih mesečnih zneskih vnaprej, vendar gre
ladjarju voznina le za čas, ko je izpolnjeval pogodbo.
Dokler traja ovira za izkoriščanje ladje v času, ko velja
ladjarska pogodba za čas, se plačuje voznina le tedaj, če je
ovira na naročnikovi strani ali zaradi izpolnitve njegovega
naročila.
Ladjar lahko odstopi od pogodbe tudi tedaj, če voznina
ni plačana ob zapadlosti.
570. člen
Pri ladjarski pogodbi za čas z vso ladjo mora naročnik
poleg tega, da plačuje voznino, ladjo na svoje stroške oskrbovati s pogonskim gorivom in mazivom ter z vodo, ki je
potrebna za ladijske pogonske stroje in druge ladijske strojne
naprave, in plačevati pristaniške in druge pristojbine.
571. člen
Rok za plačevanje voznine na podlagi ladjarske pogodbe za čas začne teči kot pri ladjarski pogodbi za potovanje, v kateri je voznina določena na podlagi časovne enote
(567. člen tega zakona).
Za tisti čas, ko je ladja po izteku ladjarske pogodbe za
čas na potovanju za naročnika, ne da bi bil kriv ladjar, se
plačuje dvojno voznino.
572. člen
Nagrada, ki jo dobi ladja za reševanje med trajanjem
ladjarske pogodbe za čas za prevoz z vso ladjo, se deli po
odbitku stroškov za reševanje in deleža, ki gre ladijski posadki, na enaka dela med ladjarjem in naročnikom.
573. člen
Za tovor, ki je bil vkrcan brez ladjarjeve privolitve, in za
tovor, ki ni pravilno ali popolno naveden, se plačuje voznina
po najvišji vozninski postavki, po kateri se je za zadevno
vrsto tovora dogovarjala voznina ob vkrcanju tega tovora za
enako ali približno enako pot, če je tako določena voznina
večja od dogovorjene.
574. člen
Voznina se plača le za tovor, ki je bil prepeljan in v namembnem pristanišču dan na razpolago prejemniku.
Poleg primerov iz 449., 450., 451., 483., 486., 541.,
547., 548. in 549. člena tega zakona se plača ne glede na
prejšnji odstavek voznina tudi za tovor, ki ni bil prepeljan
in dan prejemniku na razpolago, če je za to kriv naročnik
prevoza ali vkrcevalec ali oseba, ki je upravičena raz-
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polagati s tovorom, oziroma kdo, za katerega te osebe
odgovarjajo, ali če je razlog za to, da tovor ni prišel v
namembno pristanišče, na strani tovora, ladjar pa za ta
razlog ni odgovoren.
Ne glede na prejšnji odstavek ima ladjar za tovor, ki je
bil prepeljan le del poti, poleg primerov iz 447., 542., 548. in
575. člena tega zakona pravico do voznine v sorazmerju s
koristno prepeljano potjo tudi, kadar ni odgovoren za prekinitev potovanja.
575. člen
Kadar gre za brodolom ali drugo plovbno nezgodo,
kot tudi kadar gre za zaplembo ali zadržanje ladje ali tovora
zaradi vojnih dogodkov, mednarodnih zločinov na morju,
nemirov ali upora, pripada ladjarju za rešeni tovor voznina v
sorazmerju s koristno prepeljano potjo.
576. člen
Če se tovor prepelje, ne da bi bila izdana prevozna listina, mora prejemnik pred prevzemom plačati voznino in druge
terjatve v zvezi s prevozom, razen če ni med naročnikom in
ladjarjem drugače dogovorjeno.
577. člen
Če prevzame prejemnik tovor na podlagi nakladnice,
mora plačati samo terjatve, ki so navedene v nakladnici ali
so nastale potem, ko je bila izdana.
578. člen
Če prejemnik ne izpolni svojih obveznosti iz 576. in
577. člena tega zakona, ima ladjar pravico pridržati in prodati
tovor po določbah 531. do 533. člena tega zakona.
Pravico iz prejšnjega odstavka ima ladjar tudi, ko izroči
tovor osebi, ki ni prejemnik.
579. člen
Ladjar, ki je izročil tovor prejemniku, nima pravice terjati naročnika za znesek, ki ga ni izterjal od prejemnika po
prejšnjem členu.
Če je ladjar s prodajo tovora le delno uspel poplačati
se za svojo terjatev, ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka
pravico zahtevati, da mu naročnik plača neporavnani del.
Prvi odstavek tega člena ne velja, če ladjar dokaže, da
kljub dolžni skrbnosti ni mogel ravnati po prejšnjem členu.
Pomorski privilegiji na tovoru, ki je vkrcan na ladjo
580. člen
S pomorskimi privilegiji na tovoru, ki je vkrcan na ladjo,
so zavarovani:
1. sodni stroški, potrebni v skupnem interesu vseh upnikov v postopku izvršbe ali zavarovanja, da bi bil tovor obvarovan ali prodan, ter stroški varovanja in nadzorstva nad njim
od prihoda ladje v zadnje pristanišče;
2. nagrade za reševanje in prispevki iz skupnih havarij,
ki obremenjujejo tovor;
3. terjatve iz prevozne pogodbe skupaj s stroški za
uskladiščenje vkrcanega tovora.
Pomorski privilegij za glavnico zajema tudi obresti.
581. člen
Pomorski privilegiji ne prenehajo s spremembo lastnika
tovora, če ni v tem zakonu drugače določeno.
582. člen
Vrstni red terjatev, ki so zavarovane s pomorskimi privilegiji na vkrcanem tovoru, se določa po vrstnem redu iz
prvega odstavka 580. člena tega zakona.
Če terjatev iz 1. in 3. točke prvega odstavka 580. člena
tega zakona ni mogoče popolnoma poravnati, se poravnajo
sorazmerno z njihovimi zneski.

Uradni list Republike Slovenije
Če terjatev iz 2. točke prvega odstavka 580. člena tega
zakona ni mogoče popolnoma poravnati, ima pozneje nastala
terjatev prednost pred prejšnjo.
Šteje se, da so z istim dogodkom povezane terjatve
nastale sočasno.
583. člen
Z izvrševanjem pridržne pravice v smislu 578. člena tega
zakona, ladjar ne posega v vrstni red terjatev, ki so zavarovane
s pomorskimi privilegiji.
584. člen
S prenehanjem pomorskega privilegija ne preneha terjatev, ki je bila z njo zavarovana.
Z odstopom terjatve, zavarovane s pomorskim privilegijem, se prenese tudi pomorski privilegij na vkrcanem tovoru.
585. člen
Pomorski privilegiji na vkrcanem tovoru prenehajo:
1. s prenehanjem terjatve, ki je bila zavarovana s pomorskim privilegijem;
2. s prodajo tovora v izvršilnem ali stečajnem postopku;
3. če upnik v 15 dneh po izkrcanju tovora ne zaprosi pri
pristojnem sodišču za začasno odredbo;
4. če je izkrcan tovor že pred potekom roka iz 3. točke
tega člena na zakonit način prešel v roke drugih, ki jih nimajo
v posesti v imenu dolžnika;
5. z razglasitvijo tovora za pomorski plen ali vojni plen
na morju.
b) Prevoz potnikov in prtljage
586. člen
Za uporabo določb tega zakona, ki urejajo prevoz potnikov in njihove prtljage, imajo posamezni uporabljeni izrazi
naslednji pomen:
1. ladjar je oseba, ki sklene prevozno pogodbo ali v imenu katere se sklene ta pogodba, bodisi, da dejansko sam opravlja prevoz, bodisi da ga opravlja preko dejanskega ladjarja;
2. dejanski ladjar je oseba, različna od ladjarja, bodisi da
je to lastnik ladje ali naročnik bodisi oseba, ki izkorišča ladjo,
ki dejansko opravlja ves prevoz ali le njegov del;
3. potnik je oseba, ki se vozi z ladjo na podlagi prevozne
pogodbe ali spremlja vozilo ali žive živali;
4. prtljaga je vsaka stvar, vključno z vozilom, ki se prevaža na podlagi prevozne pogodbe, razen:
a) stvari in vozil, ki se prevažajo na podlagi zakupne
pogodbe, na podlagi nakladnice ali pogodbe, ki se nanaša
predvsem na prevoz blaga;
b) živih živali;
5. ročna prtljaga je prtljaga, ki jo ima potnik v svoji kabini
ali jo pazi ali nadzira, vključno prtljago, ki je v vozilu ali na
njem;
6. škoda zaradi zamude je materialna škoda, nastala
zato, ker prtljaga ni bila izročena potniku v razumnem roku,
računano od dneva prihoda ladje, s katero se je prevažala ali
bi se morala prevažati, ne obsega pa zamude, nastale zaradi
prekinitve dela, stavke ali podobnih dogodkov.
587. člen
S pogodbo o prevozu potnikov se ladjar zavezuje naročniku, da bo prepeljal enega ali več potnikov, naročnik pa, da
bo plačal prevoznino.
588. člen
Prevoznina se določi s pogodbo.

nico.

589. člen
Ladjar mora izdati potniku na njegovo zahtevo vozovVozovnica se lahko glasi na ime ali na prinosnika.
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590. člen
Domneva se, da vsebina vozovnice ustreza sklenjeni
pogodbi, dokler se ne dokaže nasprotno.
Dejstvo, da potnik nima vozovnice, da vozovnica ni
pravilna ali je izgubljena, ne vpliva na obstoj, veljavnost in
vsebino prevozne pogodbe.
591. člen
Zoper vsebino vozovnice na prinosnika je mogoče ugovarjati le ob njeni izdaji.
592. člen
Vozovnice, ki se glasi na ime, brez privolitve ladjarja ni
mogoče prenesti na drugo osebo.
Vozovnice, ki se glasi na prinosnika, brez privolitve
ladjarja ni mogoče prenesti na drugo osebo, ko je potnik
potovanje že začel.
593. člen
Potnik, ki se vkrca brez vozovnice, ki bi jo moral kupiti
pred vkrcanjem, se mora takoj javiti poveljniku ali pooblaščenemu članu ladijske posadke.
Potnika brez vozovnice iz prejšnjega odstavka lahko
poveljnik ladje iz utemeljenih razlogov izkrca.
Potnik brez vozovnice plača prevoznino od pristanišča,
v katerem se je vkrcal, do pristanišča, v katerem se izkrca; če
pa se ni pravočasno javil poveljniku ali drugemu pooblaščenemu članu posadke, mora plačati za prevoženo pot dvojno
prevoznino.
Za pristanišče potnikovega vkrcanja se šteje odhodno
pristanišče ladje, če ni mogoče ugotoviti, da se je potnik
vkrcal v kakšnem drugem pristanišču.
594. člen
Če ladja ne začne mednarodnega potovanja tri ure po
času, ki je določen v pogodbi ali plovbnem redu, lahko potnik
odstopi od pogodbe.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima potnik pravico do
povrnitve prevoznine.
Če je bil začetek potovanja z ladjo zamujen namenoma
ali iz hude malomarnosti ladjarja oziroma oseb, ki zanj delajo,
mora ladjar potniku povrniti škodo.
595. člen
Prevoznina se ne vrne, če potnik ne pride na ladjo do
njenega odhoda ali če med potjo opusti nadaljnje potovanje.
596. člen
Ladjar mora vrniti prevoznino potniku, katerega vozovnica se glasi na ime, če potnik odstopi od mednarodnega
potovanja šest ur pred začetkom potovanja.
Če potnik odstopi od potovanja v smislu prejšnjega
odstavka, ima ladjar pravico obdržati največ deset odstotkov
prevoznine.
597. člen
Če je vozovnica izdana na prinosnika, mora ladjar potniku vrniti prevoznino, če je od potovanja odstopil dve uri pred
začetkom potovanja, če iz vozovnice ne izhaja kaj drugega.
Če potnik odstopi od potovanja v smislu prejšnjega
odstavka, ima ladjar pravico obdržati največ deset odstotkov
prevoznine.
598. člen
Če pride med potovanjem do prekinitve potovanja iz
razlogov, ki niso na potnikovi strani, prekinitev pa traja več
kot 24 ur, ima potnik pravico:
1. zahtevati, da ga ladjar skupaj s prtljago, s svojim
ali drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja;
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2. zahtevati, da ga ladjar skupaj s prtljago v primernem
roku vrne v odhodno pristanišče in mu vrne prevoznino;
3. odstopiti od pogodbe in zahtevati, da mu ladjar vrne
prevoznino.
Če je bilo potovanje prekinjeno namenoma ali iz hude
malomarnosti ladjarja oziroma oseb, ki zanj delajo, mora ladjar
potniku povrniti škodo.

607. člen
Če ladjar dokaže, da je smrt ali telesna poškodba potnika, poškodba, primanjkljaj ali izguba prtljage ali zamuda
pri izročitvi potnikove prtljage v celoti ali delno nastala po
potnikovi krivdi ali zaradi njegovega ravnanja, ki se ne more
šteti za normalno, sodišče izključi oziroma omili ladjarjevo
odgovornost.

599. člen
Potnik, ki zahteva povrnitev prevoznine ali povrnitev škode, mora v osmih dneh od dneva, ko je bilo potovanje končano, od ladjarja pisno zahtevati povrnitev prevoznine oziroma
povrnitev škode ali v teh rokih vložiti tožbo pri sodišču.
Pisno zahtevo za vrnitev v odhodni kraj oziroma za nadaljevanje potovanja mora potnik poslati ladjarju v 24 urah po
poteku roka, določenega v prvem odstavku prejšnjega člena.
Potnik, ki ne ravna po prvem in drugem odstavku tega
člena, izgubi pravico zahtevati od ladjarja povrnitev škode,
prevoznine oziroma nadaljevanje potovanja ali vrnitev v odhodno pristanišče.

608. člen
Ladjarjeva odgovornost ob smrti ali telesni poškodbi
potnika je v vseh primerih omejena na znesek 46.666 SDR
na potnika in potovanje.
Če ima prisojena odškodnina obliko rente, kapitalizirani znesek rente ne sme presegati zneska iz prejšnjega
odstavka.
Znesek iz prvega odstavka tega člena je namenjen
za poplačilo vseh upnikov, katerih terjatve temeljijo na
istem dogodku, ki je povzročil potnikovo smrt ali telesno
poškodbo.

600. člen
Določbe tega zakona o odgovornosti ladjarja za smrt ali
telesne poškodbe potnikov se uporabljajo tudi, če je prevoz
brezplačen.
601. člen
Ladjar je odgovoren za škodo, nastalo zaradi smrti ali
telesne poškodbe potnika in za poškodbo, primanjkljaj ali
izgubo prtljage, če je dogodek, ki je povzročil škodo, nastal
med prevozom, ter za zamudo pri izročitvi prtljage potniku, če
je škodo oziroma zamudo mogoče pripisati krivdi ladjarja ali
oseb, ki zanj delajo.
Oseba, ki zahteva povrnitev škode iz prejšnjega odstavka, mora dokazati, da je dogodek, ki je povzročil škodo, nastal
med prevozom, in višino škode.
602. člen
Ladjar je odgovoren za škodo iz prejšnjega člena, ki jo
povzročijo med opravljanjem svojih dolžnosti po svoji krivdi
osebe, ki zanj delajo.
603. člen
Dokler se ne dokaže nasprotno, se domneva, da je kriv
ladjar, če je smrt ali telesna poškodba potnika ali poškodba,
primanjkljaj ali izguba ročne prtljage ali zamuda pri njeni izročitvi nastala neposredno ali posredno zaradi brodoloma, trčenja,
nasedanja, eksplozije, požara ali napak ladje.
Dokler se ne dokaže nasprotno, se domneva, da je za
škodo zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube druge prtljage
ter zaradi zamude pri njeni izročitvi potniku, kriv ladjar, ne
glede na naravo dogodka, ki je to škodo povzročil.
604. člen
Ladjar je po drugem odstavku prejšnjega člena odgovoren potniku za škodo zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube
dragocenosti ter za zamudo pri izročitvi teh stvari potniku le
tedaj, če jih je prevzel v hrambo.
Za stvari iz prejšnjega odstavka, ki jih je prevzel v hrambo, mora ladjar izdati potniku pisno potrdilo.
605. člen
Za prtljago, ki jo je prevzel v hrambo, mora ladjar na
zahtevo potnika izdati prtljažnico.
Prtljažnica mora navajati vrsto in število kosov prtljage.
Domneva se, da so podatki v prtljažnici resnični, dokler
se ne dokaže nasprotno.
606. člen
Če prtljaga po končanem potovanju ni prevzeta ali odnesena z ladje, jo mora ladjar na potnikove stroške in nevarnost
sam shraniti ali jo izročiti v hrambo primernemu hranilcu.

609. člen
Ladjarjeva odgovornost za škodo, prizadejano na prtljagi zaradi njene poškodbe, primanjkljaja ali izgube ali zamude pri njeni izročitvi potniku, je v vseh primerih omejena,
in sicer:
1. za ročno prtljago – na znesek 833 SDR na potnika
in potovanje;
2. za vozila, vključno tudi prtljago, ki se prevaža v vozilu
ali na njem – na znesek 3.333 SDR na vozilo in potovanje;
3. za drugo prtljago, razen prtljage iz 1. in 2. točke tega
odstavka – na znesek 1.200 SDR na potnika in potovanje.
Določba 3. točke prejšnjega odstavka velja za odgovornost ladjarja in odškodnino za dragocenosti.
610. člen
Ladjar in potnik se lahko dogovorita, da bo ladjar odgovarjal po prejšnjem členu samo z zneskom odškodnine,
ki presega 117 SDR v primeru škode na vozilu in 13 SDR
na potnika v primeru škode na drugi prtljagi zaradi njene
poškodbe, primanjkljaja, izgube ali zamude pri njeni izročitvi
potnika.
Določbe tega člena ne veljajo za dragocenosti.
611. člen
Ladjar izgubi pravico do omejitve odgovornosti iz prejšnjih členov, če je škodo povzročil namenoma ali iz hude
malomarnosti.
612. člen
Ladjar in potnik se lahko pisno dogovorita za znesek
omejene odgovornosti, ki je večji od zneskov iz prejšnjih
členov.
613. člen
Obresti in stroški postopka, prisojeni v odškodninski
pravdi zaradi smrti ali telesne poškodbe potnika, poškodbe,
primanjkljaja ali izgube prtljage ali zaradi zamude pri izročitvi
prtljage potniku, se izplačajo v celoti, in sicer poleg zneska,
ki ga mora ladjar plačati po določbah prejšnjih členov.
614. člen
Če je zoper osebe, ki delajo za ladjarja ali za dejanskega ladjarja vložena tožba zaradi škode, predvidene v
določbah tega zakona o prevozu potnikov in prtljage, lahko te
osebe, če so delale v okviru poslov, ki jih opravljajo na ladji,
uveljavljajo izključitev ali omejitev odgovornosti, na katero se
lahko sklicuje ladjar po določbah tega zakona.
Osebe iz prejšnjega odstavka, ki delajo za ladjarja ali
za dejanskega ladjarja, se ne morejo sklicevati na omejitev
odgovornosti iz prejšnjih členov, če so škodo povzročile namenoma ali iz hude malomarnosti.
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Meje odgovornosti, za katere se ladjar in potnik dogovorita po 612. členu tega zakona, se ne nanašajo na osebe,
navedene v prvem odstavku tega člena.
615. člen
Prevoz potnika in ročne prtljage obsega čas, ko je
potnik na ladji, čas, ko se vkrca in izkrca, ter čas, ko se
vozi po vodni poti od obale do ladje in obratno, če je cena
tega stranskega prevoza vračunana v ceno vozovnice ali če
da ladjar potniku na razpolago ladjo, ki se uporablja za ta
prevoz. Prevoz potnika pa ne obsega časa, ko je potnik na
pristaniški napravi na obali.
Poleg časa iz prejšnjega odstavka obsega prevoz ročne
prtljage tudi čas od trenutka, ko jo je ladjar na kopnem ali na
ladji prevzel v hrambo, do trenutka, ko jo je izročil potniku.
616. člen
Kadar je podana podlaga za meje odgovornosti iz prejšnjih členov, veljajo te meje za celoten znesek odškodnine,
ki jo je mogoče doseči v okviru vseh pogodbenih in nepogodbenih tožb, vloženih iz naslova odgovornosti zaradi smrti ali
telesne poškodbe potnika ali zaradi poškodbe, primanjkljaja
ali izgube prtljage ali zamude pri njeni izročitvi potniku.
Pri prevozu, ki ga je opravil dejanski ladjar, ne sme
celotni znesek odškodnine, ki jo je mogoče uveljaviti od
ladjarja ali dejanskega ladjarja ter od oseb, ki zanj delajo in
so opravljale svojo službeno dolžnost, presegati največjega
zneska odškodnine, ki jo je mogoče zahtevati bodisi od ladjarja bodisi od dejanskega ladjarja, pri čemer nobeden od teh
ne odgovarja čez mejo, ki se lahko uporabi zanj.
V vseh primerih, ko se osebe, ki delajo za ladjarja ali dejanskega ladjarja, po 614. členu tega zakona lahko sklicujejo
na omejitev odgovornosti iz prejšnjih členov, celoten znesek
odškodnine, ki jo je mogoče dobiti od ladjarja ali morda od
dejanskega ladjarja in oseb, ki zanj delajo, nikakor ne more
presegati te omejitve.
617. člen
Potnik mora pisno ugovarjati pri ladjarju ali njegovem
pooblaščencu:
1) če so poškodbe na prtljagi vidne;
a) če gre za ročno prtljago – pred izkrcanjem ali ob
izkrcanju;
b) če gre za drugo prtljago – pred izročitvijo ali ob izročitvi;
2) če poškodbe na prtljagi niso vidne ali če je prtljaga
izgubljena – 15 dni od izkrcanja ali izročitve ali od dneva, ko
bi morala biti prtljaga izročena.
Če potnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se šteje, da
je prejel prtljago v neoporečnem stanju, dokler se ne dokaže
nasprotno.
Pisni ugovor ni potreben, če je bilo ob prevzemu prtljage
v navzočnosti obeh strank ugotovljeno njeno stanje.
618. člen
Potnik lahko izjavi, da je po njegovem mnenju prtljaga
izgubljena, če mu ni bila izročena v 30 dneh po končanem
potovanju.
Potnik ima pri tem, ko daje izjavo v smislu prejšnjega odstavka, pravico zahtevati, da ga ladjar obvesti, da je našel prtljago, če jo najde v enem letu po izplačilu odškodnine zanjo.
Potnik lahko v 30 dneh po prejemu obvestila, da se
je prtljaga našla, zahteva, da se mu proti plačilu prevoznih
stroškov izroči v kraju, ki ga sam določi.
Potnik, ki prevzame najdeno prtljago, mora ladjarju vrniti
znesek, ki mu je bil izplačan kot odškodnina za izgubljeno
prtljago proti odbitku voznine, ki mu je bila vrnjena, obdrži pa
pravico do odškodnine zaradi zamude pri njeni izročitvi.
Če potnik ni uveljavil zahtevka po drugem in tretjem
odstavku tega člena, ima ladjar pravico, da s prtljago prosto
razpolaga.
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619. člen
Vsako določilo pogodbe, sklenjene preden je nastopil
primer, ki je povzročil smrt ali telesno poškodbo potnika ali
poškodbo, primanjkljaj ali izgubo njegove prtljage ali zamudo
pri izročitvi prtljage potniku, katerega namen je bil, da bi bil
ladjar prost odgovornosti do potnika ali da bi bil znesek omejene odgovornosti nižji od zneska, določenega v tem zakonu,
razen omejitve iz 610. člena tega zakona, ali katere namen je
bil, da bi dokazno breme, ki je sicer na ladjarju, zadelo koga
drugega, je nično.
Ničnost posameznega pogodbenega določila v smislu
prejšnjega odstavka ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih določil.
620. člen
Določbe 601., 602., 603., 604. in 607. člena tega zakona se uporabljajo za vse pogodbene in nepogodbene
zahtevke, ki so iz kateregakoli naslova postavljeni nasproti
ladjarju za škodo, povzročeno s smrtjo ali telesno poškodbo
potnika, za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage ali za
škodo zaradi zamude pri izročitvi prtljage potniku.
621. člen
Ladjar ima pravico pridržati in prodati prtljago, ki mu je
bila predana za prevoz, in dragocenosti, ki jih je prevzel v
hrambo, da se poplača za svoje terjatve v zvezi s prevozom
potnika, prtljage in v zvezi s hrambo dragocenosti.
c) Vlečenje in potiskanje
622. člen
S pogodbo o vlečenju se ladjar vlačilca oziroma potiskovalca zavezuje, da bo s svojo ladjo vlekel oziroma potiskal
drugo plovilo do določenega kraja ali določen čas, ali da bo
opravil določeno nalogo, ladjar vlečenega oziroma potiskanega plovila pa, da mu bo za to plačal vlečnino.
Vlečnina se določa s pogodbo.
Določbe od 625. do 628. člena se uporabljajo tudi za
potiskanje.
623. člen
Vlečenje ali potiskanje vodi poveljnik vlečenega ali potiskanega plovila, če ni v pogodbi izrecno drugače določeno.
624. člen
Po tem zakonu se:
1. vlečenje začne tedaj, ko je vlačilec po nalogu poveljnika vlečene ladje v položaju, da lahko opravi vlečenje, ali
ko po nalogu poveljnika vlečene ladje vlačilec sprejme ali
preda vlečno vrv, ali ko se začne potiskanje vlečene ladje ali
kakršenkoli drug manever, potreben za vlečenje, odvisno od
tega, kaj je nastopilo prej;
2. vlečenje konča tedaj, ko se izvrši končni nalog poveljnika vlečene ladje, da se vlečna vrv odveže, ali ko preneha
potiskanje ali kakršenkoli manever, potreben za vlečenje,
odvisno od tega, kaj je nastopilo pozneje.
625. člen
Če vlačilec vleče plovilo, ki nima posadke, mora ladjar
vlačilca z običajnimi ukrepi skrbeti, da ostane sposobnost
vlečenega plovila v stanju, v kakršnem ga je sprejel v vlečenje.
Ladjar vlačilca mora skrbeti za ohranitev tovora na vlečenem plovilu, če vlečeno plovilo nima posadke, le v primeru,
če tako obveznost izrecno prevzame.
Ladjar vlačilca se lahko dogovori za vlečeni prevoz
tovora s svojo ali tujo ladjo. V dvomu se domneva, da je
sklenjena pogodba o vlečenju.
Ladjar vlačilca, ki po drugem in tretjem odstavku skrbi za
tovor, je odgovoren za škodo na tovoru po določbah tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost ladjarja za prevoz blaga.
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626. člen
Za povračilo škode, ki nastane zaradi trčenja ladij, ki
plovejo v vleki, ali zaradi trčenja med njimi in drugimi ladjami,
se uporabljajo določbe tega zakona o povračilu škode zaradi
trčenja ladij.
627. člen
Če pride vlečena ladja v nevarnost zaradi okoliščin, za
katere po pogodbi o vlačenju ladjar vlačilca ni odgovoren,
vlačilec pa jo rešuje, ima ladjar vlačilca po uspešnem reševanju pravico do nagrade.
Ladjar vlačilca nima pravice do nagrade za reševanje,
če iz pogodbe izhaja, da obsega vlečnina tudi nagrado za
reševanje.
Če je vlečnina dogovorjena le za uspešno opravljeno
vlečenje, ima ladjar vlačilca pravico do vlečnine, čeprav vlečenje ni bilo uspešno, če dokaže, da je za neuspeh vlečenja
kriv ladjar vlečene ladje.
Če vlečnina ni bila dogovorjena le za uspešno vlečenje,
ladjar vlačilca nima pravice do nje, če ladjar vlečene ladje
dokaže, da je za neuspeh vlečenja kriv ladjar vlačilca.
628. člen
Določbe tega zakona o skupni havariji se uporabljajo
tudi za razmerja med vlačilcem in vlečeno ladjo.
d) Drugi posli v zvezi s plovbo
629. člen
Določbe tega oddelka zakona se uporabljajo za pogodbe, sklenjene med naročnikom posla in ladjarjem, s katerimi
se ladjar zavezuje, da bo z ladjo opravil kakšen posel, ki se
ne nanaša na prevoz potnikov, prtljage in blaga ali na vlečenje, naročnik posla pa, da mu bo za to plačal.
Za pogodbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi
določbe 443. in 563. ter 566. do 572. člena tega zakona.
Določbe tega zakona o voznini za prevoz blaga se
smiselno uporabljajo tudi za pogodbe iz prvega odstavka
tega člena.
630. člen
Če ni drugače dogovorjeno, je ladjar odgovoren za
sposobnost ladje za plovbo po določbah drugega, tretjega in
četrtega odstavka 453. člena tega zakona.
631. člen
Če ni med strankama drugače dogovorjeno, je ladjar
odgovoren za dejanja in opustitve oseb, ki pri izpolnjevanju
pogodbe zanj delajo, ter za lastna dejanja in opustitve, če s
tem ne posega v določbe 629. člena tega zakona.
Ladjar in osebe, ki delajo zanj, so po določbah tega
zakona o odgovornosti za smrt in telesne poškodbe članov
posadke odgovorni za smrt in telesne poškodbe naročnikovih
oseb, ki so na ladji v okviru izpolnjevanja pogodbe.
e) Direktni prevoz
632. člen
V pogodbi o prevozu blaga, stvari, potnikov in prtljage je lahko določeno, da bo ladjar prevoz opravil delno s
svojo ladjo, delno pa z ladjami drugih ladjarjev (direktni
prevoz).
Ladjar, ki je po pogodbi o direktnem prevozu blaga sprejel tovor, izda nakladnico za celo dogovorjeno pot (direktna
nakladnica).
Ladjar, ki je sklenil pogodbo za direktni prevoz potnikov,
izda potniku vozovnico za celo dogovorjeno pot (direktna
vozovnica).
Ladjar, ki je po pogodbi o direktnem prevozu potnikov
prevzel od potnika prtljago za prevoz, izda prtljažnico za celo
dogovorjeno pot (direktna prtljažnica).
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Vsak nadaljnji ladjar stopa v pogodbo o direktnem prevozu blaga ali prtljage, če sprejme tovor ali prtljago in direktno prevozno listino.
Vsak nadaljnji ladjar stopa v pogodbo o direktnem prevozu potnikov, če sprejme za prevoz potnika z direktno
vozovnico.
633. člen
Ladjar, ki je sklenil pogodbo o direktnem prevozu, ladjar,
ki je izdal direktno prevozno listino, ladjar, ki je izročil tovor
prejemniku, in ladjar, med čigar prevozom se je zgodil dogodek, iz katerega izvira odškodninski zahtevek zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube tovora, odgovarjajo upravičencu
za te terjatve solidarno.
Za škodo, ki je bila povzročena prevoznemu upravičencu zaradi zamude pri prevozu blaga, sta odgovorna ladjar,
ki je sklenil prevozno pogodbo, in ladjar, ki je izročil tovor
prejemniku.
Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za
direktni prevoz prtljage.
634. člen
Ladjar, ki je poravnal terjatve po prejšnjem členu, ima
regresno pravico do ladjarja, med čigar prevozom je nastal
dogodek, iz katerega izvira terjatev.
Če ni mogoče ugotoviti ladjarja, med čigar prevozom je
nastal dogodek iz prejšnjega odstavka, gre znesek poravnane terjatve v breme ladjarjev, ki so sodelovali pri direktnem
prevozu, v sorazmerju z njihovimi deleži pri dogovorjeni voznini, razen ladjarjev, ki dokažejo, da dogodek ni nastal na
tistih delih poti, na katerih so oni opravili prevoz.
Če ladjar, ki je poravnal terjatev, brez svoje krivde ne
more uveljaviti regresnega zahtevka do ladjarja, med čigar
prevozom je nastal dogodek, gre znesek poravnane terjatve
v breme vseh ladjarjev, ki so sodelovali pri direktnem prevozu, v sorazmerju z njihovimi deleži pri dogovorjeni voznini.
635. člen
Ladjar, ki sodeluje pri direktnem prevozu, ki pa pri
prevzemu tovora ni vpisal pripombe v direktno prevozno listino v smislu 504. člena tega zakona, mora drugim
ladjarjem, ki sodelujejo pri tem prevozu, dokazati, da je
naslednjemu ladjarju ali prejemniku izročil tovor v takšnem
stanju, kot ga je prejel od prejšnjega ladjarja oziroma
vkrcevalca.
Ladjarju, ki sodeluje pri direktnem prevozu in je v direktno prevozno listino vpisal pripombo v smislu 504. člena tega
zakona, morejo drugi ladjarji dokazati, da so od vkrcevalca
oziroma prejšnjega ladjarja sprejeli tovor tako, kot je navedeno v direktni prevozni listini.
636. člen
Ladjar, ki je sklenil pogodbo za direktni prevoz potnika,
je odgovoren za celotno dogovorjeno pot.
Vsak naslednji ladjar, ki sodeluje pri direktnem prevozu
potnika, je potniku odgovoren le za škodo, prizadejano na
delu poti, na katerem je opravil prevoz.
Za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo ročne prtljage je
odgovoren ladjar, na čigar delu poti je škoda nastala. Pisni
ugovor po prvem odstavku 617. člena tega zakona mora
podati potnik ladjarju, na čigar delu poti je nastala škoda, in
to najpozneje ob izkrcanju z njegove ladje.
Za škodo, nastalo zaradi smrti ali telesne poškodbe
potnika, odgovarjajo ladjarji iz prvega in drugega odstavka
tega člena solidarno.
637. člen
Če poravna ladjar, ki je sklenil pogodbo o direktnem
prevozu potnika, potnikovo terjatev, za katero je po drugem
odstavku prejšnjega člena tega zakona odgovoren tudi drugi
ladjar, ima regresno pravico do tega ladjarja.
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638. člen
Poseben sporazum, s katerim prevzame ladjar obveznosti, ki niso predvidene v tem zakonu, ali s katerim se
odpove pravici, ki jih ima po tem zakonu, ima pravni učinek
nasproti dejanskemu ladjarju le v primeru, če ta v to izrecno
pisno privoli.
639. člen
Ladjar, ki je zaupal cel prevoz ali del prevoza dejanskemu ladjarju, je odgovoren za celoten prevoz.
Določbe tega zakona o direktnem prevozu potnikov
veljajo za dejanskega ladjarja, ki mu je bil zaupan prevoz po
prejšnjem odstavku.
f) Multimodalni prevoz
640. člen
S pogodbo se lahko oseba (podjemnik multimodalnega
prevoza) zaveže, da bo opravila prevoz blaga na več različnih
transportnih načinov, pri čemer je eden od njih pomorski prevoz,
naročnik prevoza pa, da bo za celoten prevoz plačal voznino.
641. člen
Podjemnik odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora, ali za zamudo pri izročitvi tovora od prevzema
do izročitve tovora.
Podjemnik v primerih iz prejšnjega odstavka ne odgovarja, če dokaže, da izvira škoda iz vzrokov, ki jih kljub
skrbnosti dobrega podjemnika ni mogel preprečiti.
642. člen
Za omejitev odgovornosti podjemnika se smiselno uporabljajo določbe 550. člena tega zakona.
3. Zakup
643. člen
S pogodbo o zakupu ladje v smislu tega zakona izroči
zakupodajalec zakupniku proti zakupnini ladjo v uporabo, da
opravlja plovbno dejavnost.
644. člen
Pogodba o zakupu ladje mora biti sklenjena v pisni
obliki.
Pogodba o zakupu ladje, ki ni sklenjena v pisni obliki,
je nična.
645. člen
Zakupodajalec mora izročiti zakupniku ladjo v takem
stanju, da jo lahko izkorišča v namen, ki je v pogodbi določen
ali običajen.
Če v pogodbi ni posebej določeno, se ladja izroča brez
posadke.
646. člen
Ladijski pogonski stroški gredo v breme zakupnika.
Zakupnik mora vzdrževati ladjo, dokler traja pogodba,
po izteku pogodbe pa ladjo vrniti v enakem stanju in v istem
kraju, kot jo je prevzel.
Zakupnik ni odgovoren za normalno obrabo ladje.
Zakupnika ne zadenejo stroški za popravila ladje, ki so
potrebni za odpravo skritih napak, ki jih je imela ladja takrat,
ko mu je bila izročena, in ne škoda, ki nastane z izgubo ladje
zaradi višje sile.
647. člen
Za škodo, nastalo zaradi napak, zaradi katerih je ladja
nesposobna ali manj sposobna za dogovorjeno ali običajno
izkoriščanje, ki pa jih je ladja imela že ob izročitvi zakupniku,
je odgovoren zakupodajalec, razen če dokaže, da teh napak
s skrbnostjo dobrega ladjarja ni mogel odkriti.
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648. člen
Če je ladja oddana v zakup s posadko, mora posadka
izpolnjevati zakupnikova naročila, če je to določeno v pogodbi o zakupu.
Zakupnik ima pravico menjati posadko.
649. člen
Če nastane dvom, ali je sklenjena pogodba o zakupu
ladje ali ladjarska pogodba, se šteje, da je sklenjena ladjarska pogodba.
650. člen
Zakupnina se plačuje mesečno vnaprej, šteto od dneva,
ko začne teči.
Zakupodajalec nima pravice do zakupnine za čas, ko
zakupnik po njegovi krivdi ali zaradi skrite napake, ki jo je imela
ladja že ob izročitvi zakupniku, ladje ni mogel uporabljati.
651. člen
Če zakupnik ob zapadlosti ne plača zakupnine, lahko
zakupodajalec takoj zahteva izplačilo zakupnine za ves čas
trajanja zakupne pogodbe, ali pa odstopi od pogodbe.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v zakupodajalčevo pravico do povračila škode.
652. člen
Pogodba o zakupu ladje se lahko sklene za določen ali
nedoločen čas, za eno ali več potovanj.
653. člen
Pogodba o zakupu ladje, sklenjena za določen čas, se
lahko podaljša samo s pisnim sporazumom.
Pogodba o zakupu ladje, sklenjena za nedoločen čas,
se lahko pisno odpove z najmanj trimesečnim odpovednim
rokom.
654. člen
Pogodba o zakupu ladje preneha, če je ladja uničena,
če je trajno nesposobna za izkoriščanje, ali če je zaradi višje
sile med zakupom ni mogoče izkoriščati.
Če trajajo popravila ladje, ki gredo v breme zakupodajalca, predolgo ali je pričakovati, da bodo predolgo trajala,
lahko zakupnik odstopi od pogodbe.
655. člen
Če zakupnik zakupodajalcu ne vrne ladje po izteku zakupne pogodbe, mu mora za prekoračeni čas plačati dvojno
zakupnino.
Če je za zamudo pri vrnitvi ladje kriv zakupnik, je zakupodajalcu odgovoren tudi za vsako škodo, ki presega znesek
iz prejšnjega odstavka.
656. člen
Nagrada za reševanje z zakupljeno ladjo med trajanjem
zakupne pogodbe gre zakupniku.
657. člen
Zakupnik sme dati ladjo v podzakup le s pisno privolitvijo zakupodajalca.
4. Zastaranje
658. člen
Terjatve iz pogodb o izkoriščanju ladij, razen terjatev
iz pogodbe o prevozu potnikov in prtljage, zastarajo v enem
letu.
Terjatve iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage zastarajo v dveh letih.
Stranki se lahko po nastanku terjatve pisno dogovorita
za zastaralni rok, ki je daljši od roka iz prvega odstavka tega
člena.
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Pogodba iz prejšnjega odstavka, ki ni sklenjena v pisni
obliki, nima pravnega učinka.
Zastaranje začne teči:
1. pri pogodbah o prevozu blaga:
– za odškodnino zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube tovora – od dneva, ko je tovor izročen oziroma, ko bi
moral biti izročen v namembnem kraju;
– za odškodnino zaradi zamude – od dneva, ko je tovor
izročen;
– za neizpolnitev drugih pogodbenih obveznosti – od
dneva, ko bi morala biti obveznost izpolnjena;
2. pri pogodbah o prevozu potnikov:
– za telesno poškodbo – od dneva izkrcanja potnika;
– za potnikovo smrt, ki je nastopila med prevozom – od
dneva, ko je ladja prišla ali bi morala priti v pristanišče, v
katerem se je nameraval potnik izkrcati;
– za telesno poškodbo potnika, ki se je zgodila med
prevozom in je potnik zaradi nje po izkrcanju z ladje umrl – od
dneva potnikove smrti, če pa tožba za odškodnino, zaradi
smrti ali telesne poškodbe potnika ni vložena v treh letih od
dneva izkrcanja, je pravica do odškodnine izgubljena;
3. pri pogodbah o prevozu prtljage:
– predane za prevoz – od dneva, ko je bila prtljaga izročena ali bi morala biti izročena v pristanišču, v katerem se
je potnik izkrcal ali se je nameraval izkrcati;
– ročne prtljage – od dneva izkrcanja potnika oziroma,
če je potnik med prevozom umrl, od dneva, ko je ladja prišla
ali bi morala priti v pristanišče, v kateri se je potnik nameraval
izkrcati;
4. pri pogodbah o vlečenju oziroma potiskanju – od
dneva, ko je bilo vlečenje oziroma potiskanje končano, razen
glede terjatev za vlečnino, za katere začne teči rok od dneva
zapadlosti vlečnine;
5. pri pogodbah o zakupu ladje – od dneva, ko je pogodba nehala veljati, razen glede zakupnine, pri kateri začne teči
rok od dneva zapadlosti;
6. pri regresnih zahtevkih – od dneva, ko je bilo opravljeno dejanje, ki daje pravico do regresa.
III. poglavje – POGODBA O POMORSKI AGENCIJI
659. člen
S pogodbo o pomorski agenciji se pomorski agent zaveže,
da bo na podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu
in za račun naročitelja opravljal pomorske agencijske posle,
naročitelj pa, da bo agentu povrnil stroške in plačal nagrado.
Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.
Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu
lahko sklepa za pomorskega agenta oseba, ki opravi strokovni izpit in izpolnjuje pogoje glede delovnih izkušenj in
izobrazbe, ki jih predpiše minister. Način opravljanja strokovnega izpita, izpitni program in sestavo izpitne komisije
predpiše minister.
Ministrstvo vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih, ki vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, stalno oziroma začasno prebivališče, datum
opravljanja strokovnega izpita ter datum izdaje in zaporedno
številko potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Naročitelj je ladjar ali lastnik opreme v imenu in za račun
katerega bo pomorski agent opravil posle.
Ponudba pomorskega agenta obvezuje naročitelja, če
je bila dana v mejah pooblastila.
Pomorski agent lahko imenuje podagenta, če to s pogodbo o pomorski agenciji ni prepovedano; o tem mora
obvestiti naročitelja.
660. člen
Pogodba o pomorski agenciji na podlagi splošnega
pooblastila mora biti sklenjena v pisni obliki.

Uradni list Republike Slovenije
Za izvedbo posameznega naloga je pogodba lahko
pisna ali ustna. Na zahtevo pomorskega agenta mora biti
vsaka ustna pogodba potrjena pisno.
661. člen
Med pomorske agencijske posle sodijo posli v zvezi
s posredovanjem, zastopanjem in drugimi storitvami, ki se
nanašajo na plovbo in izkoriščanje ladij, kot so zlasti: sprejem
in odprava ladij, trženje, sklepanje pogodb o izkoriščanju
ladij in opreme, nakup in prodaja ladij in opreme, gradnja in
popravilo ladij in opreme, sklepanje pretovornih in skladiščnih
pogodb, sklepanje zavarovalnih pogodb, izdajanje prevoznih
in drugih listin, vnovčevanje terjatev, zasedba posadke in
skrb zanjo, organizacija oskrbe ladij.
662. člen
Na podlagi splošnega pooblastila se pomorski agent
zavezuje, da bo v določenem ali nedoločenem času opravljal
eno ali več vrst pomorskih agencijskih poslov, ki so vsebovani v pooblastilu (generalna agencija).
Če nastane dvom glede meja splošnega pooblastila, se
šteje, da se pooblastilo nanaša na posle v zvezi s sprejemom
in odpravo ladij.
Če se pomorski agent ukvarja samo s posredovanjem
oziroma zastopanjem pri sklepanju pogodb o izkoriščanju
ladij, se šteje v primeru, če nastane dvom glede meja splošnega pooblastila, da se to nanaša na posredovanje pri
sklepanju teh pogodb, razen zakupnih pogodb in pogodb o
prevozu za določen čas za celo ladjo, vendar vedno v okviru
poslov, s katerimi se ukvarja naročitelj.
663. člen
Če naročitelj omeji pomorskemu agentu pooblastila,
ki se nanašajo na običajne pomorsko agencijske posle, ta
omejitev nima pravnega učinka nasproti tretjim osebam, ki
zanjo niso vedele ali po okoliščinah niso mogle vedeti.
Če pomorski agent izrecno ne navede, da nastopa kot
agent, velja nasproti pošteni osebi, da dela v svojem imenu.
Šteje se, da je agent izrecno navedel, da nastopa kot
agent, če je tretji osebi izjavil, da nastopa »v imenu in na
račun naročitelja« ali »samo kot agent« ali kaj drugega z isto
vsebino, in navedel firmo oziroma ime naročitelja.
664. člen
Pomorski agent je dolžan in upravičen, da s skrbnostjo
dobrega gospodarja v mejah pooblastila opravlja posle, ki so
potrebni ali običajni za izvršitev sprejetega naročila.
665. člen
Pomorski agent sme z izrecnim pooblastilom pogodbenih strank podpisovati pogodbe o izkoriščanju ladij v imenu
in za račun obeh pogodbenih strank (broker).
666. člen
Pomorski agent ima pravico do povračila stroškov in do
nagrade za posredovanje oziroma sklenitev pogodb.
Pomorski agent ima pravico zahtevati predujem za kritje
stroškov.
667. člen
Pomorski agent ima pridržno in zastavno pravico na
naročiteljevih stvareh za kritje svojih terjatev.
IV. poglavje – POGODBA O PRISTANIŠKO
PREKLADALNIH STORITVAH
668. člen
Pogodba o pristaniško-prekladalnih storitvah je pogodba, s katero se prekladalec zaveže opraviti prekladalne storitve za naročnika, ta pa se mu jih zaveže plačati.
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669. člen
Prekladalec odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo blaga od časa, ko ga je prevzel, do časa, ko ga je izročil
ali dal na razpolago upravičencu.
670. člen
Prekladalec ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali
izgubo blaga ali za zamudo pri izvršitvi prekladalnih storitev,
če dokaže, da izvira poškodba, primanjkljaj, izguba ali zamuda iz vzrokov, ki jih kljub skrbnosti dobrega prekladalca
ni mogel preprečiti.
671. člen
Prekladalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi
poškodbe, primanjkljaja ali izgube blaga in zaradi zamude pri
izvršitvi prekladalnih storitev, če je naročnik napačno navedel
količino, vrsto ali vrednost tovora.
672. člen
Prekladalec opravlja prekladalne storitve na podlagi
pogodbe z naročnikom in ne vstopa v nikakršno pravno
razmerje med strankama prevozne pogodbe ter pravno ne
prevzema oziroma izroča blaga, razen v primeru, ko se za to
posebej zaveže. Prekladalec pravno prevzema blago tudi v
primeru, ko po naročilu ladjarja prevzame blago, ki ga ladjar
ni mogel izročiti upravičencu iz prevozne pogodbe.
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mi storitvami z blagom, ima na njem prekladalec pridržno
pravico.
679. člen
Terjatve iz pogodb o pristaniško prekladalnih storitvah
zastarajo po dveh letih.
Zastaranje začne teči od dneva, ko je prekladalec izvršil
oziroma bi moral izvršiti prekladalne storitve, razen pri zamudi, ko zastaranje začne teči od dneva, ko je bila prekladalna
storitev izvršena.
Naročnik ali druga oseba lahko vloži regresno tožbo
proti prekladalcu tudi po poteku zastaralnega roka iz prejšnjega odstavka, če vloži tožbo v roku 90 dni po tem, ko je
izpolnil zahtevek, o temelju katerega je bil voden postopek,
če je v razumnem roku po vložitvi zadevne tožbe, ki bi lahko
imela za posledico regresni zahtevek proti prekladalcu, tega
obvestil o vložitvi take tožbe.
V. poglavje – POGODBA O POMORSKEM ZAVAROVANJU
1. Splošne določbe

675. člen
Prekladalec se ne more sklicevati na določila tega zakona o omejitvi njegove odgovornosti, če se dokaže, da je
škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.

680. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo:
1. za zavarovanje ladje, njenih strojev, naprav, opreme
in zalog, kot tudi blaga in drugih stvari, ki jih prevaža ladja
ali so na njej;
2. za zavarovanje voznine, prevoznine, zavarovalnih
stroškov, stroškov za opremo ladje, stroškov skupne havarije, nagrad za reševanje, pričakovanega dobička, provizij,
plač posadke, zastavnih ter drugih pravic in materialnih
koristi, ki obstajajo ali jih je mogoče upravičeno pričakovati
v zvezi s plovbo ali prevozom blaga z ladjo in jih denarno
oceniti;
3. za zavarovanje odgovornosti za škodo, prizadejano
drugim osebam v zvezi z izkoriščanjem ladje in drugih stvari,
navedenih v 1. točki tega odstavka.
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo tudi za
zavarovanje ladij, ki so v gradnji, in stvari, ki so namenjene
za njihovo zgraditev, za zavarovanje blaga, ki je pred prevozom ali po prevozu z ladjo v skladiščih, na razkladališčih
ali drugih krajih, ali pa se prevaža z drugimi prevoznimi
sredstvi, na pozavarovanje predmetov, navedenih v tem
členu, in druga podobna zavarovanja ter pozavarovanja,
če so sklenjena po policah ali pogojih, ki so običajni za
pomorska zavarovanja.
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo tudi za
zavarovanje čolnov.
Z drugimi osebami so v tem poglavju zakona mišljene
osebe, ki niso subjekti zavarovalnih pogodb.

676. člen
Določb tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost
prekladalca, ni mogoče s pogodbo spremeniti v škodo naročnika.
Pogodbena določila, ki so v nasprotju s prejšnjim odstavkom, so nična.
Neveljavnost enega pogodbenega določila iz prejšnjega
odstavka ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih določil.

681. člen
Zavarovanec je lahko samo tista oseba, ki ima ali lahko
pričakuje, da bo imela upravičen materialni interes, da zavarovalni primer ne nastopi.
Zavarovanec lahko zahteva nadomestilo za nastalo
škodo, ki je krita z zavarovanjem (zavarovalnino) le v primeru, če je imel interes na zavarovanem predmetu tedaj, ko je
nastopil zavarovalni primer, ali če ga je pridobil pozneje.

677. člen
Določbe tega poglavja o odgovornosti prekladalcev veljajo za vse pogodbene in nepogodbene zahtevke, ki jih kdorkoli na kakršnikoli podlagi postavlja proti prekladalcu zaradi
poškodbe, primanjkljaja ali izgube blaga ter zaradi zamude
pri izvršitvi prekladalne storitve.

682. člen
Sklenitelj zavarovanja lahko sklene zavarovalno pogodbo zase, za drugo določeno osebo, ali za nedoločeno osebo,
ki ima interes na zavarovanem predmetu.
Če iz zavarovalne pogodbe ni razvidno, da je zavarovanje sklenjeno za nedoločeno osebo, se šteje, da je sklenjeno
za sklenitelja zavarovanja ali za določeno drugo osebo.
Ob sklenitvi zavarovanja sklenitelj zavarovanja ni dolžan navesti, ali sklepa zavarovanje zase ali za določeno
drugo osebo.

673. člen
Naročnik mora očitne napake blaga ugovarjati v treh
dneh po prevzemu, skrite napake pa v 15 dneh po tem, ko je
bilo blago izročeno končnemu prejemniku, vendar ne pozneje
kot 60 dni po prevzemu s strani naročnika.
Če naročnik napaki ni pravočasno in pravilno ugovarjal,
se šteje, da je blago brez napak, razen če naročnik dokaže
nasprotno.
674. člen
Prekladalec ne odgovarja zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube blaga za več kot 2,75 SDR po kilogramu bruto
teže poškodovanega, manjkajočega ali izgubljenega blaga.
V primeru zamude pri izvršitvi prekladalnih storitev je
prekladalčeva odgovornost omejena na dvainpolkratno višino
naročnikovega plačila za prekladalne storitve.
Skupni znesek odškodnine iz prvega in drugega odstavka
tega člena ne more presegati zneska, ki bi se določil na podlagi
prvega odstavka tega člena za popolno izgubo blaga.

678. člen
Za svoje terjatve iz pogodbe o pristaniško prekladalnih
storitvah in za druge terjatve, nastale v zvezi s prekladalni-
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Za sklenitelja zavarovanja se ne šteje tisti, ki je sklenil
zavarovalno pogodbo izrecno za svojega pooblastitelja v
njegovem imenu.
683. člen
Zavarovanje, ki je bilo sklenjeno za določeno drugo
osebo, je brez njenega naročila veljavno, če ta druga oseba
(zavarovanec) pozneje privoli v sklenjeno zavarovanje.
Privolitev v sklenjeno zavarovanje v smislu prejšnjega
odstavka se lahko da tudi po nastanku škode, ki je krita z
zavarovanjem.
Vložitev zahtevka za izplačilo zavarovalnine se šteje za
privolitev druge osebe v sklenjeno zavarovanje.
684. člen
Zavarovanje za nedoločeno osebo se šteje, da je sklenjeno za tistega, ki ima ob nastopu zavarovalnega primera
interes na zavarovanem predmetu oziroma, ki lahko po drugem odstavku 681. člena tega zakona zahteva zavarovalnino
za nastalo škodo.
Zavarovanje za nedoločeno osebo je veljavno, če ima
tisti, ki ima interes na zavarovanem predmetu ob nastopu zavarovalnega primera, ali tisti, ki lahko zahteva zavarovalnino
za nastalo škodo v smislu drugega odstavka 681. člena tega
zakona, v posesti polico ali jo dobi v posest, in če privoli v že
sklenjeno zavarovanje.
685. člen
Če sklenitelj zavarovanja ali njegov pooblaščenec ob
sklenitvi zavarovanja ne prijavi vseh okoliščin, za katere je
vedel ali bi bil moral vedeti, ki pa so pomembne za ocenitev
nevarnosti ali jih prijavi nepravilno, ima zavarovalnica pravico zahtevati od sklenitelja zavarovanja, da doplača razliko
med premijo, ki ustreza dejanski nevarnosti, in že plačano
premijo.
Pri zavarovanju za določeno drugo osebo se šteje, da
je sklenitelj zavarovanja moral vedeti za okoliščine, ki so
bile znane zavarovancu in bi mu jih ta lahko pravočasno
sporočil.
Prvi odstavek tega člena ne velja za okoliščine, ki so
splošno znane, za katere je zavarovalnica vedela ali se je
lahko opravičeno domnevalo, da so ji bile znane.
Zavarovalnica izgubi pravico iz prvega odstavka tega
člena, če ne zahteva, da ji sklenitelj zavarovanja doplača
premijo v treh mesecih po končanem zavarovanju oziroma,
če je nastopil zavarovalni primer, najpozneje do popolnega
izplačila zavarovalnine.
686. člen
Če sklenitelj zavarovanja ali njegov pooblaščenec ob
sklenitvi zavarovanja, namenoma ali iz hude malomarnosti
ne sporoči zavarovalnici vseh okoliščin, za katere je vedel
ali bi moral vedeti, ki pa bi bistveno vplivale na odločitev o
sklenitvi in pogojih zavarovanja, ali če jih prijavi nepravilno, ima zavarovalnica pravico zahtevati razveljavitev tako
sklenjenega zavarovanja, če od sklenitelja zavarovanja ni
zahtevala, da v smislu prejšnjega člena doplača razliko v
premiji.
Če je zavarovalnica izplačala po tako sklenjeni pogodbi
zavarovalnino nepoštenemu zavarovancu, ima pravico zahtevati, da ji zavarovanec vrne prejeto zavarovalnino.
Za primere iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi drugi in tretji odstavek prejšnjega člena.
Zavarovalnica ima pravico zaračunati in obdržati premijo kljub razveljavitvi zavarovalne pogodbe v smislu določb
tega člena.
687. člen
Zavarovalnica je dolžna izročiti sklenitelju zavarovanja
na njegovo zahtevo pravilno izdano in podpisano zavarovalno polico.
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Če izroči na zahtevo sklenitelja zavarovanja zavarovalno polico, ki je bila izdana v dveh ali več izvirnikih, mora
biti na vsakem izvodu napisano, v koliko izvirnikih je bila
izdana.
V polici morajo biti navedena vsa določila iz sklenjene
zavarovalne pogodbe, po katerih je zavarovalnica dolžna
povrniti škodo iz zavarovanja.
Če je bila polica izdana in izročena sklenitelju zavarovanja, zavarovalnica ni dolžna izpolniti svoje obveznosti
iz sklenjenega zavarovanja, preden ji ni predložena polica,
oziroma, če zavarovanec izkaže za verjetno, da je bila polica izgubljena ali uničena, preden ne dobi od zavarovanca
ustreznega zavarovanja.
Zavarovalnica je prosta svoje obveznosti iz zavarovanja, če pošteno izplača imetniku police; če je bila polica
izdana v več izvirnikih, pa prinosniku enega od izvirnikov, ki
izkaže za verjetno svojo pravico do zavarovalnine na podlagi
te police.
688. člen
Zavarovanec lahko prenese svoje pravice iz zavarovanja pred nastankom škode samo na nekoga, ki je lahko zavarovanec v smislu prvega odstavka 681. člena tega zakona.
Če je bila izdana polica, se pravice iz zavarovanja prenašajo z indosiranjem police ali na drug ustrezen način.
Zavarovalnica lahko uveljavlja nasproti novemu zavarovancu iste ugovore iz sklenjenega zavarovanja, kot jih je
imela nasproti prvotnemu zavarovancu.
Ne glede na prejšnji odstavek zavarovalnica ne more
proti novemu poštenemu zavarovancu uveljavljati ugovora,
s katerim bi izpodbijala vsebino police, ki jo je izdala, razen
če gre za očitno napako, ki bi jo bil novi zavarovanec lahko
opazil.
Odstop pravic na zavarovanem predmetu drugi osebi
nima za posledico tudi prenosa pravic iz zavarovanja, če
se o tem zavarovanec in pridobitelj pravice nista izrecno ali
molče sporazumela.
Zavarovanec ne more prenesti svoje pravice iz zavarovanja v smislu prvega odstavka tega člena, če je možnost
takšnega prenosa v zavarovalni pogodbi izrecno izključena.
689. člen
Zavarovani predmet mora biti označen v zavarovalni
pogodbi in v morebitni polici tako, da je mogoče ugotoviti
njegovo istovetnost.
Če je bil zavarovani predmet pomanjkljivo ali napačno
označen, tako da ni mogoče niti posredno ugotoviti, ali je bil
izpostavljen zavarovanemu riziku in poškodovan, zavarovalnica ni dolžna plačati zavarovalnine za nastalo škodo.
690. člen
Vrednost zavarovanega predmeta, ki je bila sporazumno določena v zavarovalni pogodbi ali zavarovalni polici
(dogovorjena vrednost), je obvezna za zavarovalnico in zavarovanca.
Zavarovalnica lahko izpodbija dogovorjeno vrednost le,
če gre za očitno napako ali za goljufijo.
691. člen
Za vrednost zavarovanega predmeta se vzame njegova
vrednost na začetku zavarovanja (dejanska vrednost), če ni
izrecno dogovorjeno drugače.
Kot dejanska vrednost zavarovanega predmeta se vzame njegova tržna vrednost na začetku zavarovanja.
Za dejansko vrednost zavarovanega predmeta ni nujno,
da je navedena v pogodbi ali zavarovalni polici.
692. člen
Zavarovalnica je dolžna plačati zavarovalnino samo do
zneska, navedenega v zavarovalni pogodbi (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalna vsota), za katerega je bilo zavaro-
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vanje sklenjeno, če ni v tem zakonu ali pogodbi drugače
določeno.
Če ni izrecno drugače dogovorjeno, ne pomeni zavarovalna vsota hkrati tudi dogovorjene vrednosti zavarovanega
predmeta.
693. člen
Če je zavarovalna vsota večja od dogovorjene oziroma
dejanske vrednosti zavarovanega predmeta, se ob likvidaciji škode upošteva samo dogovorjena oziroma dejanska
vrednost.
694. člen
Če je zavarovalna vsota manjša od dogovorjene oziroma dejanske vrednosti zavarovanega predmeta, je zavarovalnica dolžna plačati zavarovalnino za nastalo škodo samo
v sorazmerju med zavarovalno vsoto in dogovorjeno oziroma
dejansko vrednostjo zavarovanega predmeta.
695. člen
Če je isti predmet zavarovan pred istim rizikom za isti
čas v korist istega zavarovanca pri dveh ali več zavarovalnicah in skupne zavarovalne vsote presegajo njegovo
dogovorjeno oziroma dejansko vrednost, lahko zavarovanec
zahteva od zavarovalnice delno ali popolno zavarovalnino iz
zavarovanja po lastni izbiri; pri tem pridobljene zavarovalnine skupaj ne smejo presegati škode, ki jo je mogoče kriti z
zavarovanjem.
Zavarovalnice, ki so v primerih iz prejšnjega odstavka
na zahtevo zavarovanca izplačale zavarovalnino, imajo regresno pravico do drugih zavarovalnic v sorazmerju z njihovimi obveznostmi iz zavarovalne pogodbe.
Ne glede na prejšnji odstavek pa zavarovalnice, ki po
določilih zavarovalne pogodbe ali zakona, ki velja za njihovo
zavarovalno pogodbo, pri dvojnem zavarovanju niso dolžne
povrniti sorazmernega dela škode, ki so jo plačale druge
zavarovalnice, nimajo regresne pravice do teh zavarovalnic
za škodo, ki so jo neposredno povrnile zavarovancu.
Če ni dogovorjeno kaj drugega, imajo zavarovalnice
pravico do cele premije za sklenjeno zavarovanje, neodvisno
od tega, ali je prišlo do primera iz prvega odstavka tega člena
naključno ali namenoma.
Zavarovanec je ob vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnine pri eni zavarovalnici dolžan obvestiti le-to o vseh
drugih pogodbah, s katerimi je bil isti predmet zavarovan
pred istimi riziki za isti čas v njegovo korist.
696. člen
Če ni drugače dogovorjeno, mora sklenitelj zavarovanja
plačati zavarovalnici premijo neposredno po sklenitvi zavarovalne pogodbe.
Zavarovalnica ni dolžna izročiti sklenitelju zavarovanja
izdane police, preden ji ta ne plača dolžne premije.
Zavarovalnica lahko ob likvidaciji škode odbije od zavarovalnine premijo, katero ji sklenitelj zavarovanja še dolguje.
Če ni drugače dogovorjeno, nepravočasno plačilo premije ne oprosti zavarovalnice njene obveznosti iz zavarovalne pogodbe in ji ne daje pravice, da bi pogodbo razdrla.
Če je zavarovalna pogodba sklenjena tako, da bo zavarovalna premija določena pozneje, mora biti premija primerna
in sorazmerna riziku.
Sklenitelj zavarovanja mora zavarovalnici plačati premijo za sklenjeno zavarovanje tudi tedaj, če zavarovani predmet
takrat, ko je bila sklenjena zavarovalna pogodba, ni bil več
izpostavljen zavarovanim rizikom, pod pogojem, da zavarovalnica ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za to ni vedela.
697. člen
Zavarovalnica mora sklenitelju zavarovanja vrniti plačano premijo, če zavarovani predmet sploh ni bil izpostavljen
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zavarovanim rizikom ali če je bila zavarovalna pogodba razveljavljena brez krivde sklenitelja zavarovanja ali zavarovanca.
Če je bila izdana zavarovalna polica, mora zavarovalnica vrniti premijo upravičenemu imetniku police.
Zavarovalnica lahko pri vrnitvi premije obdrži del premije
v običajni ali dogovorjeni višini za poravnavo svojih stroškov
v zvezi s sklenjenim zavarovanjem.
698. člen
Če je prišlo pri zavarovanju za določeno potovanje zaradi zavarovančevega ravnanja ali z njegovo privolitvijo do
pomembnejšega odmika od zavarovanega potovanja (sprememba potovanja, zavijanje s poti, neopravičena zamuda
ipd.), zavarovalnica ni dolžna povrniti škode, ki je nastala po
takem odmiku.
Prejšnji odstavek velja tudi, če je škoda nastala potem,
ko se je ladja vrnila na predvideno pot.
Iz prvega odstavka tega člena so izvzeti odmiki, ki so
bili v interesu zavarovalnice ali storjeni zato, da bi bilo rešeno
premoženje ter ljudje na morju, ali da bi bila komu izkazana
zdravniška pomoč, ter primeri, ko odmiki niso pomembneje
vplivali na nastanek in velikost škode.
699. člen
Pri zavarovanju za določen čas začne zavarovanje teči
ob 00.00 uri prvega dne in se konča ob 24.00 uri zadnjega
dne, ki je določen v zavarovalni pogodbi.
Čas iz prejšnjega odstavka se šteje po uradnem času
kraja, v katerem je bila izdana polica; če police ni, pa po
uradnem času kraja, v katerem je bila sklenjena zavarovalna
pogodba.
700. člen
Če v zavarovalni pogodbi ni drugače določeno, se s
pomorskim zavarovanjem krijejo riziki, katerim je izpostavljen
zavarovani predmet med plovbo, in sicer: plovbna nezgoda,
elementarna nesreča, eksplozija, požar in rop.
Z zavarovalno pogodbo je mogoče kriti tudi druge rizike,
katerim je zavarovani predmet izpostavljen medtem, ko traja
zavarovanje, kot so: tatvina, neizročitev, manipulativni riziki,
kopenski riziki, vojni in politični riziki in podobno.
701. člen
Sprememba rizika po sklenitvi zavarovalne pogodbe,
do katere pride neodvisno od zavarovančeve volje, ne
vpliva na veljavnost zavarovanja in obveznosti strank.
Če se je zaradi ravnanja zavarovanca ali z njegovo privolitvijo riziko občutno poslabšal, zavarovalnica ni
dolžna povrniti škode, ki jo je mogoče pripisati takšni
spremembi.
Če se je zaradi zavarovančevega ravnanja ali z njegovo privolitvijo riziko občutno izboljšal, zavarovalnica ni
dolžna vrniti zavarovancu sorazmernega dela plačane
premije oziroma sorazmerno zmanjšati že dogovorjene
premije.
702. člen
Če ni drugače dogovorjeno, so z zavarovanjem krite
škode, ki nastanejo zaradi zavarovanih rizikov, in sicer:
1. popolna izguba zavarovanega predmeta;
2. delna izguba ali poškodba zavarovanega predmeta;
3. stroški reševanja in stroški, ki so bili povzročeni neposredno z nastopom zavarovalnega primera;
4. skupne havarije;
5. nagrade za reševanje;
6. stroški z ugotovitvijo in likvidacijo škode, ki je krita z
zavarovanjem.
Če v zavarovalni pogodbi ni drugače določeno, z zavarovanjem ni krita odgovornost zavarovanca za škodo, ki je
bila prizadejana drugim osebam.
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703. člen
Z zavarovanjem se lahko krije tudi škoda, ki je nastala,
preden je bila sklenjena zavarovalna pogodba, pod pogojem, da sklenitelj zavarovanja in zavarovanec ob sklenitvi
pogodbe nista vedela in tudi nista mogla vedeti, da je že
nastopil zavarovalni primer, ali če sta v trenutku, ko je bila
sklenjena pogodba, obe pogodbeni stranki vedeli, da je nastopil zavarovalni primer, nista pa vedeli, kolikšen je obseg
nastale škode.
704. člen
Iz zavarovanja je izključena škoda, ki je nastala posredno ali neposredno zaradi zavarovančevega namernega
ravnanja.
Če v zavarovalni pogodbi ni drugače določeno, je iz
zavarovanja izključena tudi škoda, ki je nastala posredno ali
neposredno:
1. zaradi hude zavarovančeve malomarnosti;
2. zaradi namernega ravnanja ali hude malomarnosti
tistih, za katere ravnanje po samem zakonu odgovarja zavarovanec;
3. zaradi nastalih vojnih in političnih rizikov.
Prejšnji odstavek ne velja za škodo, ki je nastala zaradi namernega ravnanja ali hude malomarnosti ladijske
posadke, in tudi ne za škodo, ki je nastala zaradi dejanja ali
opustitve zavarovanca – poveljnika ali drugega člana ladijske
posadke ali pilota pri plovbi in ravnanju z ladjo.
705. člen
Za popolno izgubo se v smislu tega zakona šteje, če
ves zavarovani predmet potone, ne da bi ga bilo mogoče
dvigniti, če je uničen, če izgine ali je cel trajno odvzet, ter
takšna poškodba zavarovanega predmeta, ki se ne da popraviti in zaradi katere zavarovani predmet neha biti stvar
določene vrste.
Če se zavarovani predmet popolnoma zgubi, se iz zavarovanja povrne škoda v višini njegove dejanske vrednosti oziroma, če je bila vrednost dogovorjena – v višini dogovorjene
vrednosti, vendar ne več, kot znaša zavarovalna vsota.
Z izplačilom zavarovalnine iz prejšnjega odstavka preidejo na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima zavarovanec
na zavarovanem predmetu, če se jim zavarovalnica ob tej
priložnosti ne odpove.
Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, preidejo
pravice na zavarovanem predmetu v smislu prejšnjega odstavka na zavarovalnico le v sorazmerju med zavarovalno
vsoto in dogovorjeno oziroma dejansko vrednostjo zavarovanega predmeta.
706. člen
Zavarovanec ima pravico zahtevati zavarovalnino, kot
da je nastala popolna izguba v smislu prejšnjega člena, če je
popolna izguba neogibna ali če izdatki za reševanje in stroški
za popravilo, ki bi bili potrebni, presegajo dogovorjeno oziroma dejansko vrednost zavarovanega predmeta.
Zavarovanec ima pravico zahtevati zavarovalnino kot za
popolno izgubo tudi, če zaradi nastopa zavarovanega rizika
ne more neprekinjeno 12 mesecev prosto v celoti uporabljati
zavarovanega predmeta in z njim razpolagati.
Če se zavarovanec odloči zahtevati zavarovalnino po
prvem in drugem odstavku tega člena, mora pri zavarovalnici
vložiti obrazložen pisni zahtevek za izplačilo zavarovalnine.
Zavarovanec izgubi pravico do takega zahtevka, če tega ne
stori v roku dveh mesecev od dneva, ko je zvedel za okoliščine, na katere opira svojo pravico, v primeru iz prejšnjega
odstavka pa takoj po izteku roka iz prejšnjega odstavka.
Zavarovančev zahtevek po prejšnjem odstavku mora
biti nepogojen in se mora nanašati na cel zavarovani predmet.
Če zavarovalnica ugodi zavarovančevemu zahtevku,
vloženemu po tretjem odstavku tega člena, ali če ga ne
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izpodbija v petnajstih dneh po prejemu, mu povrne škodo
v smislu drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega
člena.
Če zavarovalnica izpodbija zahtevek, vložen po tretjem
odstavku tega člena in pride do spora med njo in zavarovancem, presodi sodišče, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka tega člena glede na okoliščine, kakršne so bile
tisti dan, ko je zavarovanec vložil zahtevek oziroma pogoji
iz drugega odstavka tega člena glede na okoliščine na dan
poteka roka iz drugega odstavka tega člena.
707. člen
Če se zavarovani predmet poškoduje ali se izgubi kakšen njegov sestavni del, se iz zavarovanja povrne škoda
v višini stroškov, potrebnih za popravilo in za to, da se
zavarovani predmet spravi v prvotno stanje, vendar ne čez
zavarovalno vsoto.
Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se stroški za popravilo v smislu prejšnjega odstavka povrnejo v
sorazmerju med zavarovalno vsoto in njegovo dogovorjeno
oziroma dejansko vrednostjo.
Če zavarovanega predmeta ni mogoče popraviti in ga
spraviti v prvotno stanje ali če se izgubi določena količina
oziroma del zavarovanega predmeta (delna izguba), se iz
zavarovanja povrne škoda v takem odstotku zavarovalne
vsote, ki ustreza odstotku izgubljene vrednosti zavarovanega
predmeta.
Če je bil zavarovani predmet nadzavarovan, se izračuna
odstotek izgubljene vrednosti v smislu prejšnjega odstavka iz
njegove dogovorjene oziroma dejanske vrednosti.
708. člen
Stroški, ki jih je imel zavarovanec, da bi se izognil škodi
zaradi neposredne nevarnosti ali da bi zmanjšal že nastalo
škodo (stroški reševanja) se poravnajo iz zavarovanja, če so
bili porabljeni razumno ali s soglasjem zavarovalnice in če
gre za škodo, ki je krita z zavarovanjem.
Stroški iz prejšnjega odstavka se ne glede na koristen
izid povrnejo iz zavarovanja tudi tedaj, če so skupaj z nadomestilom za škodo večji od zavarovalne vsote, vendar nadomestilo za te stroške ne more biti večje od zavarovalne vsote.
Zavarovančevi stroški, ki nastanejo neposredno zaradi
nastopa zavarovalnega primera, se povrnejo iz zavarovanja
samo do zavarovalne vsote.
Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se stroški reševanja in stroški, nastali neposredno zaradi nastopa
zavarovalnega primera, povrnejo v sorazmerju med zavarovalno vsoto in dogovorjeno oziroma dejansko vrednostjo
predmeta.
Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na določbe o
podzavarovanju se stroški reševanja, ki so bili potrošeni na
zahtevo zavarovalnice kljub opravičenemu nasprotovanju
zavarovanca, povrnejo v celoti.
709. člen
V primeru skupne havarije, ki je nastala v zvezi z zavarovanimi riziki, se iz zavarovanja povrnejo izgube in poškodbe zavarovanega predmeta in zavarovančevi stroški v zvezi z
zavarovanim predmetom, ki so priznani v veljavni razdelitveni
osnovi, ter prispevki k skupni havariji, ki so določeni za zavarovani predmet v takšni razdelitveni osnovi.
Pri ugotavljanju višine povračila iz prejšnjega odstavka
se smiselno uporabljajo določbe 707. in 708. člena tega
zakona, neodvisno od vrednosti zavarovanega predmeta,
ugotovljene v veljavni razdelitveni osnovi.
Z izplačilom povračila za izgubo, poškodbe in stroške
v smislu prvega odstavka tega člena, preide na zavarovalnico zavarovančeva pravica do prispevka iz skupne havarije,
vendar le do zneska izplačanega povračila, povečanega za
ustrezen znesek obresti in provizije, ki so bile priznane v
veljavni razdelitveni osnovi.
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710. člen
Iz zavarovanja se povrnejo nagrade za reševanje zavarovanega predmeta pred nevarnostmi, kritimi z zavarovanjem, ki jih je zavarovanec dolžan plačati, kot tudi stroški
postopka pri določitvi nagrade.
Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se uporabljajo za povračilo iz prejšnjega odstavka določbe 694. člena
tega zakona, neodvisno od vrednosti, ki je bila osnova pri
odmeri nagrade za reševanje.

to škodo le, če zavarovanec predloži verodostojne dokaze o
naravi, vzrokih in višini škode ter o okoliščinah, ki so bistvene
za ugotovitev, da je škoda krita z zavarovanjem.

711. člen
Zavarovančevi stroški, ki so bili potrebni za ugotovitev
in likvidacijo z zavarovanjem krite škode, se povrnejo v celoti
iz zavarovanja tudi v primeru podzavarovanja.

717. člen
Če so v zavarovalni pogodbi, ki je bila sklenjena z več
zavarovalnicami, navedeni njihovi posebni deleži, je vsaka
zavarovalnica dolžna povrniti škodo samo sorazmerno s
svojim deležem.

712. člen
Zavarovalnica mora povrniti zaporedne škode, ki so
nastale med istim zavarovanjem, tudi če skupna višina zavarovalnin za kritje škode presega zavarovalno vsoto.
Če pride po delni izgubi ali poškodbi med istim zavarovanjem do popolne izgube zavarovanega predmeta, mora
zavarovalnica poleg zavarovalnine za popolno izgubo povrniti le še z zavarovanjem krite stroške, ki jih je imel zavarovanec v zvezi z delno izgubo in poškodbo.
713. člen
Če niso izpolnjeni posebej dogovorjeni pogoji, ki so bili
bistveni za odločitev o kritju nasploh, lahko zavarovalnica
zahteva, da se zavarovalna pogodba razveljavi.
Če niso izpolnjeni posebej dogovorjeni pogoji, ki so
bili pomembni samo za težo posameznih rizikov in velikost
škode, lahko zavarovalnica odbije od zavarovalnine iz zavarovanja del škode, ki je verjetno nastal zato, ker omenjeni
pogoji niso bili izpolnjeni.
714. člen
Zavarovanec je dolžan medtem, ko traja zavarovanje,
skrbeti za zavarovani predmet s skrbnostjo dobrega gospodarja in ne sme storiti ničesar, kar bi onemogočalo uveljavitev
pravic do odškodnine od osebe, ki je odgovorna za škodo.
Če se zavarovani riziko uresniči, je zavarovanec dolžan:
1. ukreniti, po možnosti s soglasjem zavarovalnice, vse,
kar je pametno in potrebno, da se škodi izogne oziroma da
jo zmanjša;
2. obvestiti zavarovalnico ali njenega pooblaščenega
predstavnika o nastali škodi takoj, ko zanjo izve;
3. zavarovati pravico do odškodnine od tistega, ki je
zanjo odgovoren.
Če zavarovanec medtem, ko traja zavarovanje, namenoma ali iz hude malomarnosti ne skrbi za zavarovani
predmet ali ne izpolni svoje dolžnosti iz 1. točke prejšnjega
odstavka, zavarovalnica ni dolžna povrniti škode, ki je zaradi
tega nastala.
Če zavarovanec medtem, ko traja zavarovanje, namenoma ali iz hude malomarnosti onemogoči uveljavitev pravice
do odškodnine od tistega, ki je odgovoren za škodo, ali če ne
izpolni svoje dolžnosti iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega
člena, lahko zavarovalnica odbije od zavarovalnine znesek v
višini škode, ki jo je zaradi tega pretrpela.
715. člen
Ko zavarovanec vloži zahtevek za izplačilo zavarovalnine, mora dati zavarovalnici na zahtevo podatke in predložiti
razpoložljivo dokumentacijo ter druga dokazila, ki so potrebna za ugotovitev narave, vzroka in višine škode ter drugih
okoliščin, na podlagi katerih se lahko ugotovi ali vsaj izkaže
za verjetno njegova pravica do zavarovalnine.
Če zavarovanec namenoma ali iz hude malomarnosti ne
ugotovi pravočasno škode na dogovorjeni, če v pogodbi o tem
ni določb, pa na običajni način, mu mora zavarovalnica povrniti

716. člen
Zavarovalnica mora plačati zavarovalnino v enem mesecu potem, ko zavarovanec vloži zahtevek v smislu prejšnjega
člena in ji predloži vse podatke ter dokumentacijo, s katerimi
se ugotavlja njena obveznost iz zavarovalne pogodbe.

718. člen
Z izplačilom zavarovalnine preidejo vse pravice, ki jih
ima zavarovanec nasproti drugim osebam in so nastale v
zvezi s škodo, za katero mu je bila izplačana zavarovalnina,
na zavarovalnico, vendar največ do izplačane vsote.
Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, preidejo
pravice zavarovancev iz prejšnjega odstavka na zavarovalnico le v sorazmerju med zavarovalno vsoto in dogovorjeno
oziroma dejansko vrednostjo zavarovanega predmeta.
Zavarovanec je dolžan dati zavarovalnici na njeno zahtevo vso pomoč pri uveljavljanju pravic proti drugim osebam
in ji izdati pravilno izpolnjeno in podpisano listino o odstopu
svojih pravic.
719. člen
Terjatve iz zavarovalne pogodbe zastarajo v petih letih.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči:
1. za zavarovalnine za prispevek k skupni havariji in za
nagrado za reševanje – od dneva, ko sta bila ugotovljena
prispevek in nagrada, ki ju mora plačati zavarovanec;
2. za zavarovalnine za škodo, prizadejano drugim – od
dneva, ko dobi zavarovanec odškodninski zahtevek drugega;
3. za druge terjatve – prvi dan po poteku koledarskega
leta, v katerem je nastala terjatev.
720. člen
Določb 681. člena, prvega odstavka 688. člena, petega odstavka 695. člena in prvega odstavka 704. člena tega
zakona ni mogoče spremeniti niti z izrecnimi določili zavarovalne pogodbe.
2. Zavarovanje ladje
721. člen
Zavarovanje ladje zajema trup ladje, njene stroje, naprave in opremo, normalne zaloge goriva, maziva in drugega
ladijskega materiala ter zaloge hrane in pijače, ki so potrebne
za ladijsko posadko.
Izredne zaloge goriva, maziva in drugega materiala,
zaloge hrane in pijače, ki niso namenjene za redne potrebe
ladijske posadke, kot tudi stroški za opremljanje in zavarovanje ladje so zajeti z zavarovanjem ladje le, če je v pogodbi
to izrecno določeno.
722. člen
Zavarovanje ladje za določeno potovanje se začne,
ko se začne vkrcavati tovor v odhodnem pristanišču, navedenem v zavarovalni pogodbi, in traja, dokler se ne konča
izkrcevanje tovora v namembnem pristanišču, navedenem
v isti pogodbi, vendar ne dalj kot 21 dni po prihodu ladje v
pristanišče.
Če se začne tovor vkrcavati v namembnem pristanišču
za novo potovanje, preden je končano izkrcevanje tovora v
smislu prejšnjega odstavka, preneha zavarovanje tedaj, ko
se začne vkrcevati nov tovor.
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Če se v odhodnem pristanišču tovor ne vkrca, se začne
zavarovanje tedaj, ko ladja dvigne sidro, ali ko jo v tem pristanišču odvežejo, da odpluje na zavarovano potovanje.
Če se tovor v namembnem pristanišču ne izkrca, preneha zavarovanje tedaj, ko se ladja zasidra ali ko jo v tem
pristanišču privežejo.
Če je potovanje prekinjeno pred namembnim pristaniščem, preneha zavarovanje v kraju, kjer je bilo potovanje
prekinjeno, pri čemer se smiselno uporabljajo prvi, drugi in
četrti odstavek tega člena.
Ladja je zavarovana tudi med neodložljivimi popravili
z zavarovanjem kritih poškodb, ki se izvajajo mimogrede v
kakšnem pristanišču, ne da bi se ladja pri tem neposredno
zadrževala, ali v namembnem pristanišču takoj po končanem
zavarovanem potovanju, če je medtem ni mogoče uporabljati
v gospodarske ali druge namene.
723. člen
Če se zavarovanje ladje za čas konča medtem, ko
je ladja na potovanju, se zavarovanje podaljša do prvega
namembnega pristanišča, če se zavarovanec temu ni odpovedal, preden je potekel zavarovani čas.
Glede konca zavarovanja v prvem namembnem pristanišču se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.
Zavarovanje se podaljša tudi za čas neodložljivih popravil, z zavarovanjem kritih poškodb, ki so se začela, ko je
še trajalo zavarovanje ali takoj po poteku zavarovanja in se
izvajajo tako, da se ladja po nepotrebnem ne zadržuje, če
je medtem ni mogoče uporabljati v gospodarske ali druge
namene.
Če se zavarovanje po prvem odstavku tega člena podaljša, ima zavarovalnica pravico do dopolnilne premije sorazmerne času, za kolikor je bilo zavarovanje podaljšano.
724. člen
Iz zavarovanja ladje je izključena škoda, ki nastane posredno ali neposredno zaradi napake ali nesposobnosti ladje
za plovbo, če je zavarovanec za to vedel ali bi bil s skrbnostjo
dobrega ladjarja lahko vedel in preprečil njene posledice.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za škodo, ki je
nastala zaradi napake ali nesposobnosti ladje za plovbo, o
kateri je bila zavarovalnica obveščena ali je zanjo zvedela
kako drugače pri sklenitvi zavarovalne pogodbe.
Z nesposobnostjo ladje za plovbo je v tem členu mišljena splošna nesposobnost in nesposobnost za določeno
potovanje in prevoz, ki ga opravlja ladja, bodisi zaradi tehničnih pomanjkljivosti ali nezadostne opremljenosti, neustrezne
posadke, prekomernega in nepravilnega vkrcanja tovora ali
zaradi vkrcanja prevelikega števila potnikov, ali pa iz drugih
razlogov.
Pri zavarovanju ladje za čas je iz zavarovanja izključena
tudi škoda, ki nastane posredno ali neposredno zaradi rizikov, nastalih izven meja plovbe, predvidenih v zavarovalni
pogodbi.
725. člen
Če je ladja pogrešana, se domneva, da je nastopila
popolna izguba tistega dne, na katerega se nanaša zadnje
sporočilo o njej.
Če so bili skupaj z ladjo zavarovani tudi posamezni
stroški v smislu drugega odstavka 721. člena tega zakona,
se odbijejo od zavarovalnine za popolno izgubo zavarovani
stroški, ki jih je zavarovanec prihranil zaradi izgube ladje.
726. člen
Če se poškodovana ladja popravi ali se izgubljeni deli
ladijskega trupa, strojev, naprav, opreme ter zalog zamenjajo,
se iz zavarovanja povrne škoda v višini dejanskih stroškov,
ki so bili nujni za popravilo ladje ali zamenjavo delov, vendar
ne tudi škoda zaradi izgubljene vrednosti ladje, do katere je
prišlo kljub popravilom in zamenjavi delov.
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Če se zaradi popravila ladje ali zamenjave delov znatno
poveča dejanska vrednost ladje, se od zavarovalnine odbije
povečani del vrednosti, ki je s tem nastal.
Če se poškodovana ladja ne popravi ali se izgubljeni
deli ne zamenjajo medtem, ko traja zavarovanje, ali neposredno potem, zavarovanec pa zahteva, naj se mu škoda
povrne pred popravilom oziroma zamenjavo, se povrne iz
zavarovanja škoda od zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku
izgubljene vrednosti ladje, vendar ne čez ocenjene stroške
za popravilo oziroma zamenjavo ladijskih delov.
3. Zavarovanje blaga
727. člen
Z eno dogovorjeno vrednostjo, če vrednost ni dogovorjena, pa z eno zavarovalno vsoto, se lahko zavarujejo poleg
vrednosti blaga v odhodnem kraju tudi zavarovalni stroški,
voznine, carine in drugi stroški v zvezi s prevozom in dobavo
blaga ter pričakovani dobiček; pri tem ni potrebno, da bi bili
v pogodbi izrecno navedeni vsi ti stroški in pričakovani dobiček, ki so kriti z isto zavarovalno pogodbo.
728. člen
Zavarovanje blaga za določeno potovanje se začne od
začetka vkrcevanja na prvo prevozno sredstvo v kraju, ki je
določen v zavarovalni pogodbi za izvršitev zavarovanega
potovanja in traja, dokler se blago ne izkrca z zadnjega
prevoznega sredstva v namembnem kraju, določenem v
zavarovalni pogodbi.
Če se potovanje v kakšnem kraju spotoma prekine, preneha zavarovanje, ko se izkrca blago z zadnjega prevoznega
sredstva v tistem kraju.
Določbe tega člena ne posegajo v določbe 698. člena
tega zakona glede odstopa od zavarovanega potovanja.
729. člen
Iz zavarovanja je izključena škoda, ki je nastala zaradi
napake ali naravnih lastnosti blaga, če ni drugače dogovorjeno.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za primere, ko
je prišlo do škode zaradi zamude, ki jo je imelo prevozno
sredstvo zaradi zavarovanega rizika.
730. člen
Če se blago popolnoma izgubi, se iz zavarovanja povrne tudi vrednost blaga v odhodnem kraju in vrednost drugih
interesov, zajetih z isto dogovorjeno vrednostjo oziroma z isto
zavarovalno vsoto v smislu 727. člena tega zakona.
Če je zavarovanec zaradi popolne izgube blaga ali
zaradi drugih vzrokov prihranil posamezne stroške, ki so bili
zavarovani skupaj z vrednostjo blaga v odhodnem kraju, se
od odškodnine za popolno izgubo odbijejo tako prihranjeni
stroški.
731. člen
Pri zavarovanju blaga se odstotek izgube vrednosti po
tretjem odstavku 707. člena tega zakona ugotovi tako, da se
primerja vrednost blaga v zdravem in poškodovanem stanju
v kraju, v katerem se konča zavarovano potovanje.
Če se poškodovano blago v sporazumu z zavarovalnico
proda, preden prispe ladja do namembnega kraja, zato, da bi
se izognili večji škodi, se iz zavarovanja povrne razlika med
čistim iztržkom iz prodaje in zavarovalno vsoto; če je bilo blago nadzavarovano, pa razlika med čistim iztržkom iz prodaje
in dogovorjeno oziroma dejansko vrednostjo blaga.
732. člen
Če se zaradi nastopa zavarovalnega primera blago
izkrca z ladje pred namembnim krajem, se iz zavarovanja
po tretjem odstavku 708. člena tega zakona poleg stroškov z
izkrcevanjem povrnejo tudi stroški z uskladiščenjem ter pre-
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sežek stroškov z nadaljnjo odpravo blaga do namembnega
kraja, ki gredo v breme zavarovanca.
733. člen
Poleg primerov iz prvega odstavka 706. člena tega zakona ima zavarovanec pravico zahtevati zavarovalnino, kot
da bi bila nastala popolna izguba zavarovanega blaga po
705. členu tega zakona, in sicer v naslednjih primerih:
1. če je postala ladja med potovanjem nesposobna
za plovbo zato, ker se je uresničil zavarovani riziko, blaga
pa ni bilo mogoče odpraviti do namembnega kraja v šestih
mesecih potem ali bi bili stroški z odpravo blaga, ki bi šli na
račun zavarovanca, večji od dogovorjene oziroma dejanske
vrednosti zavarovanih interesov na blagu;
2. če je blago zaradi poškodbe izgubilo štiri petine svoje vrednosti in ga ni mogoče popraviti in spraviti v prejšnje
stanje;
3. če izdatki za reševanje in stroški s popravilom ter
odpravo poškodovanega blaga do namembnega kraja, ki bi
bili potrebni in bi šli na račun zavarovanca, presegajo dogovorjeno oziroma dejansko vrednost zavarovanih interesov
na blagu.
734. člen
Če se z eno pogodbo zavaruje več pošiljk, ki se zapovrstjo odpravljajo, le v splošnih obrisih (splošna zavarovalna
pogodba) je sklenitelj zavarovanja dolžan vse takšne pošiljke
pozneje, ko se odpravijo, priglasiti zavarovalnici z vsemi podatki, ki so potrebni za dokončno ugotovitev obveznosti, ki jih
imata stranki v skladu s splošno zavarovalno pogodbo.
Če v splošni zavarovalni pogodbi ni določen obseg kritja
ali vrednost, za katero so zavarovane posamezne pošiljke,
je sklenitelj zavarovanja dolžan priglasiti svoj zahtevek glede
tega zavarovalnici po možnosti pred začetkom potovanja.
Če sklenitelj zavarovanja za posamezne pošiljke ne
izpolni svoje dolžnosti iz prejšnjega odstavka, preden nastane škoda, ali, če škode ni, pred koncem zavarovanega
potovanja, se šteje, da so te pošiljke zavarovane pred riziki
iz prvega odstavka 700. člena tega zakona, in sicer za dejansko vrednost v smislu 691. člena tega zakona, povečano
za voznino, ki gre v breme zavarovanca, in za zavarovalne
stroške.
Če sklenitelj zavarovanja namenoma ali iz hude malomarnosti ne izpolni svoje dolžnosti iz prvega odstavka tega
člena, ima zavarovalnica pravico razdreti splošno zavarovalno pogodbo in odkloniti izplačilo zavarovalnine za škodo, ki
je nastala na nepriglašenih pošiljkah.
Zavarovalnica ima pravico do zavarovalne premije tudi
za nepriglašene pošiljke, če so bile vsaj kratek čas izpostavljene rizikom po splošni zavarovalni pogodbi, pa tudi v primeru, če se pogodba v smislu prejšnjega odstavka razdre.
Zavarovalnica mora na zahtevo sklenitelja zavarovanja
izročiti polico v smislu 687. člena tega zakona za vsako priglašeno pošiljko.
4. Zavarovanje voznine
735. člen
Če ni drugače dogovorjeno, je z zavarovanjem voznine
krit njen kosmati znesek.
736. člen
V primeru popolne izgube voznine zaradi popolne izgube blaga, za katero je bila voznina plačana ali jo je treba
plačati, se škoda povrne po drugem odstavku 705. člena
tega zakona, vendar na zavarovalnico voznine ne preidejo
pravice, ki jih ima zavarovanec na blagu.
737. člen
Če je zavarovana voznina, ki je bila plačana ali jo je
treba plačati za določeno blago in zavarovalnine zaradi za-

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12735

varovanih rizikov ni mogoče ugotoviti drugače, se ugotovi v
enakem sorazmerju kot zavarovalnina za škodo na blagu, na
katero se nanaša voznina.
738. člen
Če ta zakon ne določa drugače, se za zavarovanje voznine za prevoz določenega blaga smiselno uporabljajo določbe,
ki se nanašajo na zavarovanje blaga, za zavarovanje druge
voznine pa določbe, ki se nanašajo na zavarovanje ladje.
5. Zavarovanje pred odgovornostjo
739. člen
Pri zavarovanju pred odgovornostjo zavarovanca za
škodo, prizadejano drugim osebam, se iz zavarovanja povrnejo zneski, ki jih mora zavarovanec plačati tem osebam v
zvezi s svojo odgovornostjo, krito z zavarovanjem, ter stroški,
ki so potrebni za ugotovitev njegove obveznosti.
Pri obveznih zavarovanjih pred odgovornostjo za škodo,
ki jo povzroči plovilo, sme oškodovanec zahtevati nadomestilo za škodo, za katero odgovarja zavarovanec, neposredno od zavarovalnice, vendar največ do zneska obveznosti
zavarovalnice.
Iz zavarovanja se povrnejo tudi stroški za ukrepe, storjene na zahtevo zavarovalnice in njenih predstavnikov ali v
sporazumu z njimi, da bi se zavarovali pred neopravičenimi in
pretiranimi zahtevami drugih, ter stroški za razumne ukrepe,
ki jih je zavarovanec storil z enakim namenom brez soglasja
zavarovalnice ali njenih predstavnikov, če takšnega soglasja
ni bilo mogoče pravočasno dobiti.
Če je v zavarovalni pogodbi določena vsota, na katero
je zavarovana odgovornost, se daje zavarovalnina iz prvega
odstavka tega člena le do zavarovalne vsote.
740. člen
Če je ladjarjeva odgovornost krita z isto pogodbo, s
katero je zavarovana ladja, je zavarovalnina iz zavarovanja
pred odgovornostjo v smislu prejšnjega člena neodvisna od
višine zavarovalnine za druge z zavarovanjem ladje krite
škode.
Če v pogodbi ni določena posebna vsota za zavarovanje odgovornosti ladjarja, se šteje da je njegova odgovornost
zavarovana na enako vsoto kot ladja.
741. člen
V primeru, ko trčita dve ladji istega zavarovanca, veljajo
določbe o zavarovanju odgovornosti ladjarja, kot da pripadata ladji različnim osebam.
Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi v primeru,
če zavarovana ladja prizadene škodo drugim sredstvom oziroma premoženju istega zavarovanca.
6. Razna zavarovanja
742. člen
V primeru popolne izgube pričakovanega dobička zaradi
popolne izgube blaga se škoda povrne po drugem odstavku
705. člena tega zakona, pri čemer na zavarovalnico pričakovanega dobička ne preidejo pravice, ki jih ima zavarovanec
na blagu.
Za zavarovanje pričakovanega dobička v zvezi s prevozom blaga se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo
na zavarovanje blaga.
743. člen
Zavarovalne stroške je mogoče zavarovati z eno dogovorjeno vrednostjo, če vrednost ni dogovorjena, pa z eno
zavarovalno vsoto skupaj s predmetom, za katerega zavarovanje so bili zavarovalni stroški plačani ali jih je treba plačati;
pri tem ni potrebno, da bi bili stroški v zavarovalni pogodbi
izrecno navedeni.
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SEDMI DEL – PLOVBNE NEZGODE
I. poglavje – TRČENJE LADIJ
744. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za vsako
plovilo in za hidroavione na vodi.
745. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za odgovornost za škodo:
1. ki so jo ladja, osebe ali stvari na ladji pretrpele zaradi
trčenja ladij;
2. ki jo povzroči ena ladja drugi ladji zaradi manevra,
opustitve manevra ali zaradi tega, ker se ni držala predpisov
o varnosti plovbe, čeprav do trka med ladjami ni prišlo;
3. ki jo povzroči zasidrana ladja ali je prizadejana zasidrani ladji;
4. ki jo povzročita druga drugi ladji, ki ploveta v isti
vleki.
746. člen
Za škodo, ki nastane v primerih iz prejšnjega člena,
odgovarja ladja, oziroma ladje, za katere se dokaže, da je
škoda povzročena po njihovi krivdi.
Z odgovornostjo ladje je mišljena odgovornost lastnika
ladje in ladjarja.
747. člen
Odgovornost ladje po določbah tega poglavja zakona je
podana tudi takrat, če je bila škoda povzročena s pilotovim
dejanjem ali pilotovo opustitvijo, ne glede na to, ali je bila
pilotaža obvezna ali ne.
748. člen
Če je škoda povzročena po krivdi dveh ali več ladij,
odgovarja vsaka ladja v sorazmerju s svojo krivdo.
Če obsega krivde ni mogoče ugotoviti, se odgovornost
za škodo deli na enake dele.
749. člen
Pri škodi, povzročeni s trčenjem ladij, se nadomešča
tudi izgubljeni dobiček, ne glede na stopnjo krivde.
750. člen
Če je zaradi trčenja ladij kdo umrl ali se telesno poškodoval, odgovarjajo za smrt oziroma telesno poškodbo
solidarno ladje, ki so krive, da je prišlo do trčenja.
751. člen
Ladja, ki je v primerih iz prejšnjega člena plačala večjo
odškodnino kot znaša odškodnina, sorazmerna njeni krivdi,
ima pravico zahtevati, da ji druga ladja poravna toliko, kolikor
odškodnine bi odpadlo nanjo sorazmerno z njeno krivdo.
Ladja, ki iz vzrokov, kateri niso odvisni od nje, ne more
izterjati od druge ladje ali od drugih ladij vsote, do katere ima
pravico po prejšnjem odstavku, lahko zahteva plačilo te vsote
od drugih ladij, ki so krive, da je nastala škoda, sorazmerno
s krivdo vsake od njih.
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Poveljnik ladje mora ladji, s katero je trčila njegova
ladja, po možnosti sporočiti ime in pristanišče vpisa svoje
ladje, ime zadnjega pristanišča, iz katerega je izplula in
pristanišča, v katerega plove.
Ladja ni odgovorna za škodo, ki jo je povzročil poveljnik ladje s tem, ko ni izpolnil obveznosti iz prejšnjega
odstavka.
Obveznost iz drugega odstavka ne velja za poveljnika
vojaške ladje, velja pa zanj obveznost iz prvega odstavka
tega člena.
754. člen
Odškodninska terjatev za škodo, ki jo je povzročilo
trčenje ladij, zastara v dveh letih od dneva trčenja.
Regresni zahtevek iz 751. člena tega zakona zastara
v enem letu.
Zastaranje iz prvega in drugega odstavka tega člena
začne teči:
1. od dneva pravnomočnosti sodbe, s katero je sodišče določilo znesek solidarne odgovornosti;
2. od dneva plačila, če ni bilo sodnega postopka;
3. pri zahtevkih za delitev dela plačilno nesposobnega
dolžnika (drugi odstavek 751. člena tega zakona) od dneva,
ko je upnik zvedel za plačilno nesposobnost svojega dolžnika, pri čemer zastaralni rok ne more biti daljši kot dve leti od
dneva plačila oziroma pravnomočne sodbe.
755. člen
Določbe tega poglavja ne posegajo v določbe tega
zakona o omejitvi ladjarjeve odgovornosti, kot tudi ne v
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz pogodb o izkoriščanju
ladij ali iz kakšne druge pogodbe.
II. poglavje – REŠEVANJE
756. člen
Za reševanje po tem poglavju se šteje reševanje ljudi,
ladij in stvari s teh ladij in pomoč pri reševanju.
757. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za vsako
plovilo in za plavajoče naprave.
Določbe 770. do 773. člena in drugega odstavka
774. člena tega zakona ne veljajo za vojaške ladje.
758. člen
Za reševanje ladje in stvari z ladje se uporabljajo določbe tega poglavja, če v pogodbi o reševanju ni drugače
določeno.
Poveljnik ali ladjar ladje v nevarnosti imata pravico
skleniti pogodbo o reševanju v imenu lastnika stvari na
ladji.
Stranke ne morejo s pogodbo izključiti ali zmanjšati svoje obveznosti glede zaščite morskega okolja, dolo
čene v 767. členu tega zakona, niti izključiti uporabe določil
761. člena tega zakona.

752. člen
Če je bila škoda povzročena po naključju ali višji sili ali
če ni mogoče ugotoviti vzroka, zaradi katerega je prišlo do
trčenja ladij, trpi škodo oškodovanec.

759. člen
Reševanje ljudi se ne nagrajuje.
Ne glede na prejšnji odstavek gre v primeru, če je
sodelovalo pri reševanju več reševalcev, od katerih so nekateri rešili ljudi, nekateri pa ladjo ali njene stvari, reševalcu,
ki je rešil samo ljudi, pravičen del nagrade za reševanje, ki
je bila priznana reševalcu ladje in njenih stvari.

753. člen
Ob trčenju mora poveljnik ladje, če mu je to mogoče, ne
da bi spravil v resno nevarnost ladjo, ki ji poveljuje in ljudi na
njej, reševati predvsem ljudi, poleg tega pa tudi drugo ladjo,
s katero je trčila njegova ladja.

760. člen
Za vsako reševanje ladje ali stvari z ladje, ki je prineslo
korist, gre reševalcu pravična nagrada.
Nagrada ne more biti višja od vrednosti rešene ladje
oziroma rešenih stvari.
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761. člen
Sodišče lahko na zahtevo stranke izreče za neveljavno
ali spremeni pogodbo o reševanju ladje ali stvari z nje v
naslednjih primerih:
1. če je bila pogodba sklenjena v času in pod vplivom
nevarnosti in če ugotovi, da pogodbene določbe niso pravične;
2. če ugotovi, da je bila stranka napeljana k sklenitvi
pogodbe z goljufijo ali namernim prikrivanjem dejstev;
3. če ugotovi, da je bila dogovorjena nagrada glede na
storitev pretirano visoka ali pretirano nizka.
762. člen
Če stranke niso sklenile pogodbe o reševanju ladje ali
stvari z ladje, ali če so jo sicer sklenile, niso se pa dogovorile
o višini nagrade za reševanje, v primeru spora odloči o višini
nagrade sodišče.
Ko sodišče odmerja višino nagrade za reševanje, upošteva predvsem naslednje kriterije, ne glede na njihov vrstni
red:
1. vrednost rešene ladje in stvari z ladje,
2. veščino in prizadevanje reševalcev pri preprečevanju
ali zmanjševanju škode na morskem okolju,
3. stopnjo doseženega reševalčevega uspeha,
4. naravo in stopnjo nevarnosti,
5. veščino in prizadevanje reševalcev pri reševanju
oseb, ladje in stvari z ladje,
6. porabljeni čas, vložene stroške in izgube, ki jih je
utrpel reševalec,
7. rizik odgovornosti in druge rizike, katerim so bili izpostavljeni reševalci in njihova oprema,
8. hitrost pri nudenju storitev,
9. dostopnost in uporabo ladje ali druge opreme, namenjene operaciji reševanja,
10. stanje pripravljenosti, učinkovitosti in vrednost reševalčeve opreme.
Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi takrat,
ko sodišče na podlagi prejšnjega člena spremeni višino dogovorjene nagrade za reševanje.
763. člen
Če je bilo več reševalcev, ki pa se niso sporazumeli,
v kakšnem razmerju naj se mednje razdeli nagrada za reševanje ladje ali stvari z nje, odloči o tem razmerju sodišče
skladno s prejšnjim členom.
Če je bilo več reševalcev, lahko uveljavlja vsak izmed
njih zahtevek za nagrado tudi samostojno.
764. člen
Sodišče lahko zmanjša nagrado ali določi, da reševalcu
ne pripada nagrada za reševanje ladje ali stvari z nje, če so
operacije reševanja postale nujne ali so bile otežene zaradi
njegovih opustitev ali malomarnosti, ali če je reševalec spoznan za krivega za goljufijo, utajo ali tatvino.
765. člen
Reševalec, ki je začel reševati ladjo ali stvari z nje, kljub
izrecni in glede na okoliščine razumni prepovedi poveljnika
ladje, lastnika ali ladjarja reševane ladje, nima pravice do
nagrade.
766. člen
Če je bila za reševanje ladje in stvari z nje sklenjena
pogodba, ki jo je sklenil poveljnik ladje ali ladjar ladje v nevarnosti in če v pogodbi ni drugače določeno, mora plačati
nagrado za reševanje ladjar rešene ladje.
Če je bila sklenjena pogodba o reševanju, odgovarja
lastnik rešenih stvari ali tisti, ki ima pravico z njimi razpolagati, solidarno z osebo, ki je dolžna plačati nagrado za
reševanje ladje, samo za tisti del nagrade, ki se nanaša
na te stvari.
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Če ni bila sklenjena pogodba o reševanju, mora plačati
nagrado za rešeno ladjo njen ladjar, nagrado za rešene stvari
pa lastnik ali tisti, ki ima pravico z njimi razpolagati.
767. člen
Če je reševalec reševal ladjo, ki je sama ali s svojim
tovorom pretila povzročiti škodo morskemu okolju, pa upoštevaje določila drugega odstavka 762. člena tega zakona ni
uspel zaslužiti nagrade vsaj v višini posebnega nadomestila
v skladu s tem členom, mu lastnik ladje dolguje posebno
nadomestilo v višini njegovih vloženih stroškov.
Če je reševalec, po pogojih, določenih v prejšnjem odstavku, s svojim delovanjem preprečil ali zmanjšal škodo na
morskem okolju, se posebna nagrada, ki jo dolguje lastnik
ladje reševalcu, lahko poveča do 30 odstotkov od zneska
stroškov, ki jih je vložil reševalec. Vendar pa sme sodišče, če
to smatra za pravično in utemeljeno ter ob uporabi kriterijev iz
drugega odstavka 762. člena tega zakona, dodatno povečati
tako posebno nagrado do največ 100 odstotkov od zneska
stroškov, ki jih je vložil reševalec.
Stroški reševanja iz prvega in drugega odstavka tega
člena, so gotovinski izdatki, ki jih je reševalec razumno vložil
v času trajanja reševanja in pravičen del nadomestila za
opremo in osebje, ki so bili dejansko in razumno vključeni v
reševanje, upoštevaje kriterije iz 8., 9. in 10. točke drugega
odstavka 762. člena tega zakona.
Celotno posebno nadomestilo po tem členu se izplača
samo takrat in samo v tolikšnem obsegu, kot je to nadomestilo višje od nagrade za reševanje, ki sicer pripada reševalcu
na podlagi 762. člena tega zakona.
Če reševalec po svoji krivdi ni uspel preprečiti ali zmanjšati škode na morskem okolju, mu sme sodišče zmanjšati ali
odvzeti posebno nadomestilo, določeno v tem členu.
Določila tega člena ne izključujejo in ne vplivajo na
eventualni regresni zahtevek lastnika ladje, iz katere je nastala nevarnost za morsko okolje.
768. člen
Na zahtevo reševalca mora oseba, ki je dolžna plačati
nagrado za reševanje po določilih 766. člena tega zakona,
nuditi ustrezno zavarovanje za reševalčeve zahtevke, vključno z eventualnimi obrestmi in stroški postopka.
Poleg osebne obveznosti iz prejšnjega odstavka, sta
lastnik in ladjar rešene ladje dolžna pravočasno sprejeti vse
razumne ukrepe, da bi lastniki stvari ali osebe, pooblaščene
za razpolaganje s stvarmi na ladji, dali ustrezno zavarovanje
za svoje obveznosti do reševalca, vključno z eventualnimi
obrestmi in stroški postopka.
Brez soglasja reševalca se rešena ladja in stvari z ladje
ne smejo odstraniti iz pristanišča ali kraja, kamor so dospele
neposredno po končanem reševanju, vse dokler ni dano
ustrezno zavarovanje za reševalčeve zahtevke.
769. člen
Znesek, določen s pravnomočno odločbo o višini nagrade za reševanje ali o višini posebnega nadomestila (767. člen
tega zakona), sme reševalec uveljaviti neposredno od zavarovalnice, ki je zavarovala ladjo in stvari z ladje.
770. člen
Znesek, ki ostane od nagrade za reševanje po odbitku
škode, povzročene ladji reševalki pri reševanju, in stroškov,
povzročenih z reševanjem, pomeni čisto nagrado.
Določen del čiste nagrade pripada posadki ladje reševalke.
771. člen
Brez privolitve članov posadke ladje reševalke se reševalec ne more odpovedati tistemu delu nagrade, ki pomeni
njihov delež pri njej.
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772. člen
Če ladjar ladje reševalke ne vloži tožbe za izplačilo
nagrade za reševanje v enem letu od dneva, ko je bilo reševanje končano, lahko uveljavlja vsak član posadke ladje
reševalke proti ladjarju rešene ladje s tožbo tisti del nagrade,
ki pomeni njegov delež pri njej.
773. člen
Določbe tega poglavja zakona, ki se nanašajo na nagrado za reševanje, veljajo tudi, kadar gre za reševanje med
ladjami istega lastnika ali istega ladjarja.
774. člen
Terjatve za izplačilo nagrade za reševanje zastarajo v
dveh letih od dneva, ko je bilo reševanje končano.
Terjatve članov posadke iz 772. člena tega zakona,
zastarajo po poteku enega leta.
Stranke se lahko po nastanku terjatve v pisni obliki dogovorijo za daljše zastaralne roke od tistih, ki so navedeni v
prvem in drugem odstavku tega člena.
III. poglavje – DVIGANJE POTOPLJENIH STVARI
775. člen
Določbe tega poglavja zakona veljajo za dviganje plovil,
plavajočih naprav in letal, njihovih delov in tovora ter drugih
stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljene stvari), ki so se potopile ali nasedle v teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah Republike Slovenije.
776. člen
Za dviganje potopljenih stvari, ki so se potopile med
reševanjem ali medtem, ko je trajala nevarnost, v kateri je
bila ladja, neposredno preden se je začelo reševanje, veljajo
določbe tega zakona, ki se nanašajo na reševanje.
777. člen
Potopljeno stvar sme dvigniti oseba, ki je njen lastnik,
ali ki ima kako drugo razpolagalno pravico (upravičenec).
Potopljeno stvar se lahko dvigne le z dovoljenjem Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo. V dovoljenju za dviganje
potopljene stvari Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
določi pogoje za varnost plovbe in rok, v katerem je treba
začeti in končati z dviganjem potopljene stvari.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorski
inšpektor lahko odredi, da se takoj dvigne, odstrani ali uniči
potopljena stvar, ki leži na takem kraju, da ovira plovbo ali
pomeni nevarnost onesnaževanja.
Če upravičenec ne ravna po odločbi, ki jo izda Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorski inšpektor,
sme Uprava Republike Slovenije za pomorstvo na njegove
stroške in njegovo nevarnost sama, ali po pooblaščeni osebi
odstraniti potopljeno stvar s kraja, kjer leži.
778. člen
Če Upravi Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorskemu inšpektorju ni znan upravičenec za dviganje potopljene stvari, ali mu je sicer znan, pa ta nima namena dvigniti
potopljene stvari, ali če brez opravičenega razloga ustavi
dviganje ali opusti začeto dviganje, sme dviganje prevzeti
druga, od Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pooblaščena oseba.
Šteje se, da znani upravičenec nima namena dvigniti
potopljene stvari, oziroma da je ustavil ali opustil dviganje,
če v roku 90 dni ne izjavi, da namerava dvigniti potopljeno
stvar, ali ne začne dvigati stvari v tem roku, oziroma če pri
dviganju stvari brez opravičenega razloga ne nadaljuje del,
ki jih je ustavil ali opustil.
Šteje se, da neznani upravičenec nima namena dvigniti
potopljene stvari, če v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži
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zahteve za dviganje in ne predloži dokazov, da ima pravico
dvigniti potopljeno stvar.
779. člen
Če so potrebna za dviganje potopljene stvari posebna navtična in tehnična sredstva in posebna strokovnost,
sme upravičenec, ki nima takih sredstev oziroma take
strokovnosti, prepustiti dviganje svoje potopljene stvari
drugi osebi.
780. člen
Pooblaščena oseba, ki je začela dvigati potopljeno stvar
po 778. členu tega zakona, ne sme brez opravičenega razloga začasno ustaviti ali opustiti teh del, če bi to lahko povzročilo škodo upravičencu.
781. člen
Če potopljena stvar, na kateri ima kdo lastninsko pravico, ni dvignjena v desetih letih od dneva, ko se je potopila,
postane državna lastnina.
Če ni mogoče ugotoviti, kdaj se je stvar potopila, se
domneva, da se je potopila naslednji dan, ko je prispelo
zadnje sporočilo o plovilu oziroma letalu, za druge stvari,
ki so bile na njih pa tistega dne, ko je bil v morju ugotovljen
njihov položaj.
782. člen
Izvajalec del, ki dviga potopljene stvari po odločbi Uprave Republike Slovenije za pomorstvo ali pomorskega inšpektorja, odgovarja za škodo, ki jo povzroči s svojim delom,
če ne dokaže, da se škodi kljub dolžni skrbnosti ni mogel
izogniti.
Če se upravičenec in izvajalec del ne dogovorita drugače, velja prejšnji odstavek tudi za potopljeno stvar, ki se
dviga po pogodbi, sklenjeni med upravičencem in izvajalcem del.
Za škodo povzročeno z dviganjem potopljene stvari
izven primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku tega
člena, odgovarja izvajalec del, če ne dokaže, da je škodo
zakrivil upravičenec ali kdo, za katerega ta odgovarja.
783. člen
Izvajalec del ima pravico do plačila za dviganje potopljene stvari.
Izvajalec del nima pravice do plačila za dviganje potopljene stvari, če se je lotil dviganja kljub izrecni prepovedi
upravičenca.
Če se stranke ne dogovorijo drugače, plačilo za dviganje potopljene stvari ne sme presegati vrednosti dvignjene
stvari.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za plačilo za
dviganje oziroma odstranitev ali uničenje potopljene stvari, ki
je bilo opravljeno po odredbi pristojnega organa iz drugega
odstavka 777. člena tega zakona.
784. člen
Če ni drugače dogovorjeno, ima izvajalec del za zavarovanje plačila za dviganje in hrambo stvari zastavno pravico
na dvignjeni potopljeni stvari; dvignjeno stvar lahko pridrži,
dokler mu lastnik stvari tega ne plača.
785. člen
Terjatev plačila za dviganje, odstranitev ali uničenje
potopljene stvari zastara v treh letih od dneva, ko je bilo
dviganje, odstranitev ali uničenje opravljeno.
786. člen
Odločbo, s katero odredi, da se dvigne, odstrani ali uniči
potopljena stvar, ki je last tuje osebe, mora Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo ali pomorski inšpektor poslati ministru, pristojnemu za zunanje zadeve.
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787. člen
Potopljene stvari, ki imajo vojaški pomen, se smejo dvigniti samo s soglasjem ministra, pristojnega za obrambo.
Dovoljenje za dviganje potopljenih stvari, ki imajo ali se
domneva, da imajo lastnost zaščitene kulturne dobrine, izda
minister, pristojen za kulturo.

792. člen
Vsak strošek, ki po svoji naravi ni strošek skupne havarije, bil pa je potrošen namesto kakšnega drugega stroška,
ki bi bil v primeru, če bi bil potrošen, priznan kot skupna
havarija, se šteje za skupno havarijo in se tako tudi priznava,
ne glede na morebitne prihranke, vendar samo do zneska
prihranjenega stroška skupne havarije.

IV. poglavje – SKUPNE HAVARIJE

2. Prispevek k skupni havariji

1. Skupne določbe

793. člen
Dolžnost prispevati k skupni havariji je podana tudi
tedaj, če sta bila škoda ali strošek povzročena po krivdi kakšnega udeleženca plovbnega podjema.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice udeleženca plovbnega podjema, ki je prispeval k skupni havariji, nasproti tistim, ki so po svoji krivdi povzročili škodo ali
strošek.

788. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za povračilo škode, ki jo iz skupne havarije pretrpijo udeleženci v
plovbnem podjemu.
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za ladje,
če med strankami ni drugače dogovorjeno, za čolne pa, če
je med strankami to izrecno dogovorjeno.

men:

789. člen
Posamezni izrazi v tem poglavju imajo naslednji po-

1. skupna havarija je vsak nameren in preudaren izreden strošek in vsaka namerna in preudarno povzročena
škoda, ki ju stori oziroma povzroči poveljnik ladje ali druga
oseba, ki ga nadomešča, da bi rešila premoženjske vrednosti udeležencev v istem plovbnem podjemu pred dejansko
nevarnostjo, katera jim skupaj grozi;
2. udeleženec v plovbnem podjemu je lastnik ladje,
ladjar in oseba, ki je upravičena razpolagati s tovorom, vkrcanim na ladjo;
3. plovbni podjem je potovanje ladje od začetka vkrcanja do konca izkrcanja tovora vsakega posameznega udeleženca;
4. dolžniška masa je premoženje, katerega vrednost je
po določbah tega zakona merilo za prispevek za nadomestilo
škode ali povračilo stroškov, ki so bili povzročeni s skupno
havarijo;
5. upniška masa so škoda ali stroški, povzročeni s skupno havarijo, ki se po določbah tega zakona povrnejo iz
dolžniške mase;
6. pristanišče končanega skupnega podjema je pristanišče, v katerem je bil izkrcan zadnji del tovora, ki je bil na
ladji ob skupni havariji.
790. člen
Škodo in stroške, ki pomenijo skupno havarijo, trpijo po
določbah tega zakona vsi udeleženci podjema, sorazmerno
z vrednostjo premoženja, ki se všteva v dolžniško maso iz 1.
točke 794. člena tega zakona.
Poveljnik ladje je dolžan pri notarju v kraju pristanišča
prihoda ladje podati izjavo o utrpeli havariji. Notar z notarskim
zapisnikom povzame izjavo poveljnika ladje o dogodkih v
času plovbe, za kar je izvzeta ladjarjeva odgovornost za
povzročeno škodo.
Notar je dolžan priložiti notarskemu zapisniku izvleček
iz ladijskega dnevnika za dneve o dogodku, ki so predmet
prijave pomorske nezgode.
791. člen
Če v določbah tega zakona ali v pogodbi med strankami
ni drugače določeno, se kot skupna havarija priznajo žrtve,
škode in stroški, ki so neposredna ali neizogibna posledica
skupne havarije; izvzete so le takšne žrtve, škode in stroški,
ki se po splošno sprejetih mednarodnih pomorskih običajih
ne štejejo za skupno havarijo.
Kot skupna havarija se priznajo tudi žrtve, škode in
stroški, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka,
če se štejejo za nezgodo po splošno sprejetih mednarodnih
pomorskih običajih.

794. člen
Če v tem zakonu ni drugače določeno, sestavljajo:
1. dolžniško maso – s skupno havarijo rešeno premoženje, vrednost žrtvovanega premoženja ter zmanjšana
vrednost poškodovanega premoženja;
2. upniško maso – s skupno havarijo žrtvovana vrednost ali zmanjšana vrednost poškodovanega premoženja,
ter stroški, ki se štejejo za skupno havarijo, vključno s stroški
za likvidacijo skupne havarije.
795. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena ne sodijo:
1. v dolžniško maso – predmeti za osebno rabo posadke in prtljaga potnikov, za katero ni bila izdana prtljažnica ali
nakladnica;
2. v upniško maso – izguba ali škoda na odvrženem
tovoru, ki ni bil zložen na ladjo v skladu s priznanimi običaji,
tovor, ki je bil vkrcan, ne da bi bil za to vedel ladjar, kot tudi
tovor, ki je bil namenoma napačno označen.
Če je bil rešen tovor, ki je bil vkrcan brez ladjarjeve vednosti ali je bil namenoma napačno označen, potem ta sodi
v dolžniško maso.
796. člen
Vrednost premoženja, ki se všteva v upniško in dolžniško maso, razen stroškov, se določa po vrednosti ob času,
ko se konča in v pristanišču, kjer se konča skupni podjem,
če ni v tem zakonu drugače določeno.
Stroški so odvisni od njihove dejanske višine.
797. člen
Za stroške za popravilo ladje, ki se vštevajo v upniško
maso, ne veljajo odbitki po načelu »novo za staro«, kadar se
star material ali stari deli nadomestijo z novimi, razen če je
ladja stara več kot 15 let; tedaj se odbije ena tretjina. Odbitki
so odvisni od starosti ladje, šteto od 31. decembra tistega
leta, v katerem je bila ladja dograjena, do dneva skupne
havarije; izvzete so izolacijske naprave, reševalni in podobni
čolni, naprave in oprema za zveze in navigacijo ter stroji in
kotli, za katere se odbitki določajo po starosti delov, na katere
se nanašajo.
Odbitki se računajo samo od cene novega materiala ali
novih delov, ko so že obdelani in pripravljeni za vgraditev v
ladjo oziroma postavitev na ladjo.
Pri živilih, zalogah, sidrih in sidrnih verigah ni nobenih
odbitkov.
Takse in stroški za dok in navoz ter stroški s premikanjem ladje se priznavajo v celoti.
Stroški s čiščenjem, barvanjem in premazovanjem dna
ladje se ne priznavajo v skupno havarijo, razen če je bilo dno
pobarvano ali premazano v enem letu pred skupno havarijo;
tedaj se priznava polovica teh stroškov.
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Pri začasnih popravilih ni nobenih odbitkov po načelu
»novo za staro«.
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798. člen
Če gre za popolno izgubo ladje, se znesek, ki se všteva
v upniško maso, določi po ocenjeni vrednosti ladje v nepoškodovanem stanju, z odbitkom ocenjenih stroškov za popravilo škode, ki se ne všteva v skupno havarijo ter morebitnega
iztržka od prodane razbitine.

4. za upniško maso – znesek, ugotovljen po členih
797 do 800 tega zakona.
Od vrednosti iz prejšnjega odstavka se odbijejo dodatni
izdatki, nastali v zvezi z vrednostmi, ki se vštevajo v dolžniško maso po skupni havariji, razen tistih izdatkov, ki so bili
priznani kot skupna havarija.
Če se tovor proda pred namembnim krajem, prispeva k
skupni havariji z dejanskim čistim iztržkom od prodaje. Temu
znesku se prišteje vsota, priznana kot skupna havarija.

799. člen
Vrednost poškodovanega tovora, ki se všteva v skupno
havarijo, se določa na podlagi vrednosti tovora ob izkrcanju,
ugotovljene na podlagi prejemniku izdane trgovske fakture,
če takšne fakture ni, pa na podlagi vrednosti ob vkrcanju. V
vrednost tovora ob vkrcanju se vštejejo zavarovalni stroški
in voznina, razen če rizika za izgubo voznine ne prevzamejo
osebe, ki imajo interes za tovor.
Če je bil tako poškodovani tovor prodan, je škoda enaka
razliki med čistim iztržkom od prodaje in čisto vrednostjo tovora v zdravem stanju na zadnji dan izkrcevanja v namembnem pristanišču, ali na dan, ko se je končal podjem, če se je
ta končal v kakšnem drugem pristanišču.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se škoda ali
izguba, povzročena na tovoru, katerega vrednost ob vkrcevanju ni bila pravilno prijavljena, ker je bila navedena nižja
vrednost, kot pa je vrednost iz prvega odstavka tega člena,
določa po tako prijavljeni vrednosti.

804. člen
Znesek, ki se priznava kot skupna havarija za škodo
ali izgubo ladje ali njenih delov, povzročeno s skupno havarijo, je:
1. če gre za popravilo ali zamenjavo delov – dejanski
razumni strošek za popravilo ali zamenjavo oziroma izguba
z odbitki po 798. členu tega zakona;
2. če ne gre za popravila ali zamenjavo delov – razumno zmanjšanje vrednosti, ki je posledica takšne škode ali
izgube, ki pa ne presega ocenjenih stroškov za popravilo.
Če je ladja popolnoma uničena ali če stroški popravila presegajo njeno vrednost po popravilu, se kot skupna
havarija priznava razlika med ocenjeno vrednostjo ladje
v zdravem stanju po odbitku stroškov za popravila, ki se
ne priznavajo v skupno havarijo, ter ocenjeno vrednostjo
ladje v poškodovanem stanju. Ta vrednost se v primeru,
če je bila ladja prodana, lahko določi glede na čisti iztržek
od prodaje.

800. člen
Če so bile žrtvovane stvari pozneje rešene, se njihova
vrednost določi na podlagi tržne cene, ki velja na dan reševanja v kraju, v katerem so bile rešene; od te vrednosti se
odbijejo nujni in koristni stroški za reševanje.
Drugi odstavek prejšnjega člena se smiselno uporablja
tudi za tovor iz prejšnjega odstavka.

805. člen
Ladjar ima pravico pridržati tovor, ki po 794. členu tega
zakona sodi v dolžniško maso, dokler ne dobi zavarovanja,
da mu bo dolžnik plačal svoj del prispevka, ki ga bremeni v
skupni havariji.
Ladjar je dolžan pridržati tovor ali priskrbeti ustrezno
zavarovanje tudi za terjatve drugih udeležencev v plovbnem
podjemu in je pri varovanju teh interesov dolžan ravnati z
dolžno skrbnostjo.
Če ladjar ne ravna po prejšnjem odstavku, mora plačati
del prispevka, za katerega upnik iz skupne havarije dokaže,
da ga ni mogel izterjati od osebe, ki je bila upravičena razpolagati s tovorom.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo v pravico ladjarja in drugih udeležencev v
plovbnem podjemu, da izplačani znesek izterjajo od upravičenca do tovora, kateremu je bil tovor izročen, ne da bi dal
zavarovanje.

801. člen
V upniško maso se priznava dvoodstotna provizija od
izdatkov skupne havarije, razen od izdatkov za plače in vzdrževanje posadke ter za pogonsko gorivo, mazivo in zaloge, ki
niso bile nadomeščene med potovanjem. Če pa za te izdatke
potrebni zneski niso bili dobljeni od nobenega udeleženca v
plovbnem podjemu, temveč so bili pridobljeni s prodajo tovora, se strošek, ki je nastal s pridobitvijo potrebnih zneskov, ali
izguba, ki jo pretrpi upravičenec do razpolaganja s tovorom,
ki je bil prodan v ta namen, všteva v upniško maso.
802. člen
Od zneskov, ki se vštevajo v upniško maso, se priznavajo sedemodstotne letne obresti do dneva likvidacije skupne
havarije.
Od dneva likvidacije skupne havarije ima upnik pravico
računati zakonite zamudne obresti.

806. člen
Upnik iz skupne havarije, ki ne dobi zavarovanja, da bo
njegova terjatev poravnana, ima pravico zaustaviti ladjo in
tovor, da izterja svoje terjatve.

803. člen
Vrednost, ki se všteva v dolžniško maso, je:
1. za ladjo – čista vrednost na koncu plovbnega podjema, pri čemer se pri njenem določanju ne upošteva ugodnejši
ali neugodnejši vpliv zakupne pogodbe ali ladjarske pogodbe
za čas, ki velja glede te ladje;
2. za tovor – vrednost po prvem odstavku 799. člena
tega zakona, pri čemer se od tako ugotovljene vrednosti
odbije vsaka izguba ali škoda, nastala na tovoru pred izkrcanjem ali po njem;
3. za voznino in prevoznino – višina voznine oziroma
prevoznine, pri čemer se od tega zneska odbijejo vsi stroški,
vključno tudi plače posadke, ki ne bi bili potrošeni za voznino oziroma prevoznino, če bi bila ladja in tovor popolnoma
izgubljena takrat, ko se je zgodila skupna havarija, niso pa
bili priznani kot skupna havarija;

807. člen
Likvidacijo skupne havarije opravi likvidator skupne havarije (v nadaljnjem besedilu: likvidator) po določbah tega
zakona.

3. Likvidacija skupne havarije

808. člen
Likvidator je lahko oseba, ki je usposobljena in pooblaščena za likvidacijo skupnih havarij.
809. člen
Ladjar ima pravico, da za likvidacijo skupne havarije do
poteka zastaralnega roka iz 823. člena tega zakona imenuje
likvidatorja. V tem roku je dolžan obvestiti sodišče iz drugega
odstavka 819. člena tega zakona o imenovanju likvidatorja.
Če ladjar ne ravna po prejšnjem odstavku v 30 dneh od
prispetja ladje v pristanišče končanega skupnega podjema,
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ima vsak udeleženec plovbnega podjema, pri katerem je prišlo do skupne havarije, do poteka zastaralnega roka pravico
zahtevati, da sodišče imenuje likvidatorja.
Vsak udeleženec skupnega podjema ima pravico vložiti
v desetih dnevih po obvestilu o imenovanju likvidatorja pri
sodišču iz drugega odstavka 819. člena tega zakona ugovor
zoper imenovanje likvidatorja; sodišče odloči o tem ugovoru
po pravilih pravdnega postopka, po katerih odloča o ugovorih
zoper imenovanje sodnih izvedencev.

818. člen
Če noben udeleženec v plovbnem podjemu v 30 dneh
od dneva, ko je prejel končno razdelitveno osnovo oziroma
njen izpisek, ne vloži pri sodišču ugovora skladno z 819. členom tega zakona, dobi razdelitvena osnova moč izvršilnega
naslova.
Likvidator in vsak udeleženec v plovbnem podjemu
lahko zahteva od sodišča potrdilo o izvršljivosti končne razdelitvene osnove.

810. člen
Za likvidacijo skupne havarije sestavi likvidator razdelitveno osnovo.

819. člen
Udeleženec v plovbnem podjemu ima pravico vložiti v
30 dneh od dneva, ko je prejel končno razdelitveno osnovo,
zoper njo ugovor pri sodišču.
Postopek za preizkus ugovorov zoper končno razdelitveno osnovo opravlja stvarno pristojno sodišče v Kopru.
Sodišče odstopi notarju končno razdelitveno osnovo in
ugovor udeleženca.
Notar je dolžan izvesti postopek preizkusa ugovora
udeleženca podanega zoper končno razdelitveno osnovo na
naroku. Na naroku za preizkus ugovora, podan zoper končno
razdelitveno osnovo, mora notar povabiti likvidatorja havarije
in vse udeležence v plovbnem podjemu.
Na narok so upravičeni pristopiti vsi udeleženci plovbnega podjema in se izjasniti o podanem ugovoru posameznega udeleženca. V kolikor udeleženec, ki je podal ugovor
zoper končno razdelitveno osnovo na narok ne pristopi, se
šteje, da se je svojemu ugovoru odrekel.
Na naroku notar predoči udeležencem plovbnega podjema pravočasno podane ugovore zoper končno razdelitveno
osnovo.
Če je na naroku za preizkus ugovorov dosežen sporazum o vsebini končne razdelitvene osnove ali njenega
spornega dela, sestavi notar notarski zapis o sporazumno
določeni končni razdelitveni osnovi ali njenem posameznem
delu in ta notarski zapis pridobi izvršilni naslov.
Če med udeleženci plovbnega podjema ne pride do
celotnega ali delnega sporazuma, notar vrne končno razdelitveno osnovo z ugovori in notarskim zapisnikom o preizkusu ugovorov podanih zoper končno razdelitveno osnovo,
pristojnemu sodišču.
Notar opravi narok tudi, če nihče od udeležencev plovbnega podjema ne pristopi na narok.
Šteje se, udeleženci plovbnega podjema, ki niso pristopili na narok, ne priznavajo podanih ugovorov ostalih
udeležencev.

811. člen
Vsaka stranka v postopku za likvidacijo skupne havarije
je dolžna dati likvidatorju na razpolago listine in druge dokaze, ki jih ta zahteva.
812. člen
Ko dobi podatke po prejšnjem členu, sestavi likvidator
razdelitveno osnovo za likvidacijo skupne havarije.
Če stranka v 60 dneh ali v daljšem roku, ki ga določi likvidator, ne da likvidatorju na razpolago zahtevanih podatkov
in dokumentacije, sestavi ta razdelitveno osnovo po podatkih,
s katerimi sam razpolaga.
813. člen
Razdelitvena osnova sestoji iz popisa upniške in dolžniške mase ter vrednosti posameznih njunih postavk, njune skupne vrednosti in odstotka prispevka in zneska, ki ga
plača vsak udeleženec v podjemu kot prispevek k skupni
havariji.
Vsak udeleženec plovbnega podjema, pri katerem je
prišlo do skupne havarije, ima pravico zahtevati od likvidatorja, da obrazloži tisti del razdelitvene osnove, ki se nanaša
nanj.
814. člen
Razdelitvena osnova se vroči v tolikšnem številu izvodov, kolikor je udeležencev plovbnega podjema.
Če je udeležencev v plovbnem podjemu veliko, se vroči
razdelitvena osnova samo ladjarju, ki je imenoval likvidatorja,
oziroma tistemu udeležencu, ki je pri sodišču prvi zahteval
njegovo imenovanje (drugi odstavek 809. člena tega zakona). V tem primeru se priloži razdelitveni osnovi za vsakega
drugega udeleženca v plovbnem podjemu izpisek iz razdelitvene osnove, ki se nanaša nanj.
Izpisek iz razdelitvene osnove vsebuje skupno vrednost
upniške in dolžniške mase, odstotek prispevka, prispevno
vrednost premoženja zadevnega udeleženca in znesek, ki
naj ga ta udeleženec plača kot prispevek k skupni havariji.
815. člen
Udeleženec v plovbnem podjemu ima pravico vložiti v
30 dneh od dneva, ko je prejel razdelitveno osnovo ali izpisek
iz razdelitvene osnove po drugem odstavku prejšnjega člena,
ugovor zoper razdelitveno osnovo.
V razdelitveni osnovi ali izpisku iz razdelitvene osnove
mora biti zapisana opomba, da ima udeleženec plovbnega
podjema pravico do ugovora v smislu prejšnjega odstavka.
816. člen
O prejetih ugovorih odloča likvidator; nato sestavi
skladno z 813. členom tega zakona končno razdelitveno
osnovo.
817. člen
Končna razdelitvena osnova oziroma njen izpisek se
vroči udeležencem v plovbnem podjemu skladno z 814. členom tega zakona.

820. člen
Če na naroku za preizkus ugovorov ni dosežen celotni
ali delni sporazum med udeleženci v plovbnem podjemu,
napoti sodišče s sklepom vložnika ugovora, ki z ugovorom
na preizkusu ni uspel v celoti ali deloma, da v 30 dneh od
vročitve sklepa vloži tožbo na ugotovitev, da je njegov ugovor
v plovbnem podjemu, utemeljen.
Če vložnik ugovora v roku iz prejšnjega odstavka
ne ravna po sklepu sodišča oziroma, če umakne vloženo
tožbo, se šteje, da se je svojemu vloženemu ugovoru
odpovedal.
Na zahtevo kateregakoli udeleženca v plovbnem podjemu, izda sodišče potrdilo o izvršljivosti končne razdelitvene
osnove v tistem delu, zoper katerega ni bilo ugovorov, še
preden postane sodba v pravdi iz prvega odstavka tega člena
pravnomočna.
821. člen
Za sojenje v sporih iz prejšnjega člena je pristojno sodišče iz drugega odstavka 819. člena tega zakona.
Če se v pravdi, ki se je začela po drugem odstavku prejšnjega člena, pravnomočno ugotovi, da ugovori niso
upravičeni, dobi prvotno sporna končna razdelitvena osnova
ali njen del moč izvršilnega naslova.
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Če se v pravdi iz drugega odstavka prejšnjega člena
ugotovi, da so ugovori v celoti ali deloma upravičeni, sestavi po pravnomočnosti sodbe sodišče iz drugega odstavka
819. člena tega zakona novo razdelitveno osnovo.
V postopku iz prejšnjega odstavka se ne morejo uveljaviti ugovori glede obstoja terjatve, njene višine in prispevka
k skupni havariji.
Če je za predlog spremenjene končne razdelitvene osnove potrebno takšno strokovno znanje, kakršnega sodišče nima,
lahko zaupa sodišče izdelavo predloga izvedencu.
822. člen
Tuji ladjar lahko imenuje v postopku za likvidacijo skupne havarije kot likvidatorja tujo fizično osebo, ki je po predpisih države njenega stalnega prebivališča pooblaščena za
likvidacijo skupnih havarij.
V postopku za likvidacijo skupne havarije ni dopustna
revizija.
4. Zastaranje
823. člen
Terjatev za izplačilo prispevka iz skupne havarije zastara po poteku enega leta od dneva, ko je ladja prispela
v pristanišče končanega skupnega podjema, v katerem je
nastopil dogodek, na katerem temelji zahtevek za prispevek
k skupni havariji.
Zastaranje zahtevka iz prejšnjega odstavka ne teče od
dneva, ko je ladjar imenoval likvidatorja, oziroma od dneva,
ko je kakšen drug udeleženec v plovbnem podjemu v skladu
z 809. členom tega zakona zahteval od sodišča, naj imenuje
likvidatorja, pa do dneva, ko je končna razdelitvena osnova
postala pravnomočna.
V. poglavje – IZVENPOGODBENA ODŠKODNINSKA
ODGOVORNOST LADJARJA
1. Skupne določbe
824. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za škodo,
ki jo povzroči ladja osebam in stvarem izven ladje ali pa okolju (izvenpogodbena odškodninska odgovornost).
Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za trčenje ladij
in jedrsko škodo.
825. člen
Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za vsako
plovilo in za hidroavione na vodi.
Določbe 829. do 837. člena tega zakona ne veljajo za
vojaške ladje.
2. Odgovornost za smrt in telesne poškodbe
826. člen
Za smrt in telesne poškodbe kopalcev ter drugih ljudi
v morju, ki jih je povzročila ladja, odgovarja lastnik ladje ali
ladjar, kot tudi tisti, ki je vodil ladjo tedaj, ko se je to zgodilo
in sicer:
1. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena na
območju, ki je kopališče ali na katerem je prepovedana
plovba, če ne dokaže, da je oškodovanec povzročil škodo
namenoma ali iz hude malomarnosti;
2. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena v
morskem pasu 150 metrov od obale, ki pa ne sodi v območje,
navedeno v 1., 3. in 4. točki tega odstavka, če ne dokaže, da
je bila vzrok za smrt ali telesno poškodbo višja sila ali da je
zanjo kriva umrla oziroma poškodovana oseba;
3. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena v
pristanišču, na dohodu v pristanišče, na običajni plovni poti,
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na območju, ki se izključno uporablja za športno in podobno
plovbo (npr. veslaške in jadralne regate, smučanje), in na
območju več kot 150 metrov od obale, pa ne gre za območje
iz 4. točke tega odstavka, če se dokaže, da je ladja kriva za
smrt oziroma telesno poškodbo;
4. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena na območju, na katerem so prepovedani posamezni načini ali posamezna sredstva plovbe (npr. glisiranje, smučanje, prekoračitev
hitrosti), smrt oziroma telesna poškodba pa je nastopila med
plovbo na prepovedani način ali s prepovedanimi sredstvi.
Minister predlaga pogoje, ob katerih se lahko razširi ali
zoži morski pas, določen v 2. točki prejšnjega odstavka.
Lastnik ladje in ladjar nista odgovorna v smislu prvega
odstavka tega člena, če jima je bila ladja protipravno odvzeta.
V primeru iz prejšnjega odstavka je odgovoren poleg
tistega, ki je ob dogodku vodil ladjo, tudi tisti, ki jo je protipravno odvzel.
3. Odgovornost za poškodovanje stvari
in onesnaženja okolja
827. člen
Lastnik ladje in ladjar odgovarjata za škodo, ki jo ladja
povzroči na operativni obali, valolomih, pristaniških napravah, plavajočih napravah, podmorskih ter drugih objektih v
pristanišču in na morju, razen če je škodo povzročila oseba,
ki upravlja s takimi objekti.
828. člen
Lastnik ladje in ladjar odgovarjata za škodo, ki jo povzroči ladja z onesnaženjem morja.
4. Odgovornost za onesnaženje, če tanker izlije olje,
ki ga prevaža kot tovor
829. člen
Za škodo, ki jo povzroči tanker z oljem, ki ni namenjeno
njegovemu pogonu, odgovarja lastnik ladje, razen če dokaže,
da je bil vzrok za to:
1. vojna, sovražnost, državljanska vojna, vstaja ali izreden, neogiben in nezadržen naravni pojav;
2. izključno dejanje ali opustitev koga drugega z namenom, da povzroči škodo;
3. izključno dejanje ali opustitev pooblaščenih oseb, ki
skrbijo za varnost plovbe, pri opravljanju te funkcije.
Če lastnik ladje dokaže, da je za škodo v celoti ali delno
kriv oškodovanec, ga sodišče popolnoma ali delno oprosti
odgovornosti za škodo, ki jo je ta pretrpel.
Zahtevka za odškodnino iz prvega odstavka tega člena
ni mogoče vložiti zoper člane ladijske posadke ali druge
osebe, ki delajo v imenu ladjarja.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v regresno
pravico lastnika ladje zoper osebo, ki je škodo zakrivila.
830. člen
Če je dvoje ali več ladij izlilo ali odvrglo olje, pa ni mogoče ugotoviti, katera ladja je povzročila posamezne dele
škode, odgovarjajo za to škodo solidarno lastniki teh ladij.
Določba prejšnjega odstavka ne posega v določbe prejšnjega člena.
831. člen
Lastnik ladje lahko omeji svojo odgovornost za škodo
iz 829. člena tega zakona do zneskov, navedenih v drugem
odstavku tega člena, s tem, da ustanovi sklad omejene odgovornosti za škodo, povzročeno z izlitim ali odvrženim oljem.
Lastnik ladje lahko omeji svojo odgovornost za škodo
iz 829. člena tega zakona na skupni znesek 133 SDR od
primera in tone ladje, pri čemer celotni znesek nikakor ne
sme presegati 14 milijonov SDR.
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Lastnik ladje ne more omejiti svoje odgovornosti po
prvem in drugem odstavku tega člena, če je dogodek, ki je
povzročil škodo, nastal zaradi njegove osebne krivde.

Sodišče iz prejšnjega odstavka je pristojno tudi za
izvršbo in zavarovanje na tovoru, ki je na ladji, na kateri se
opravlja izvršba.

832. člen
Iz sklada omejene odgovornosti iz prejšnjega člena si
lahko lastnik ladje nadomesti stroške, ki jih je prostovoljno trpel
zaradi razumnega izogibanja ali zmanjšanja onesnaženja.

839. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno za izvršbo in
zavarovanje na ladjah, ki so v teritorialnem morju in notranjih
morskih vodah Republike Slovenije.
Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi za izvršbo
in zavarovanje na ladji, ki ni v teritorialnem morju Republike
Slovenije, če se v Republiki Sloveniji vodi register, v katerega
je vpisana ladja.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodišče Republike Slovenije ni pristojno za izvršbo in zavarovanje na tuji vojaški in javni ladji.

833. člen
Za ugotovitev tonaže ladje v smislu 831. člena tega zakona se uporablja četrti odstavek 388. člena tega zakona.
Če gre za ladjo, za katero ni mogoče ugotoviti tonaže v
smislu prejšnjega odstavka, znaša njena tonaža, pri uporabi
določb 829. do 837. člena tega zakona, štirideset odstotkov
nosilnosti ladijskega prostora za prevoz olja kot tovor.
V smislu prejšnjega odstavka znaša 1 tona nosilnosti
1000 kg.
834. člen
Sklad omejene odgovornosti iz 831. člena tega zakona
lahko ustanovi tudi zavarovalnica ali kdo drug, ki je dal zavarovanje po 67. členu tega zakona.
Ustanovitev sklada po prejšnjem odstavku ima enak
pravni učinek, kot če ustanovi sklad lastnik ladje.
Sklad iz prvega odstavka tega člena se lahko ustanovi
tudi, če je bila škoda povzročena po osebni krivdi lastnika
ladje, če s tem niso prizadete pravice oškodovanca nasproti
lastnikom.
835. člen
Odškodninsko tožbo za škodo, povzročeno z onesnaženjem, je mogoče vložiti neposredno proti zavarovalnici ali drugi
osebi, ki je dala zavarovanje v smislu prejšnjega člena.
Zavarovalnica ali porok ima zoper tožnika pravico do
vseh ugovorov, do katerih bi imel pravico lastnik ladje izvzemši ugovor stečaja ali likvidacije.
Ne glede na prejšnji odstavek ima zavarovalnica ali
porok pravico do ugovora, da je škodo z onesnaženjem povzročil lastnik ladje namenoma s svojim dejanjem.
Zavarovalnica ali porok ima pravico zahtevati, da se
lastnik ladje pridruži postopku kot intervenient.
836. člen
Za razdelitev sklada omejene odgovornosti, ki je bil
ustanovljen v Republiki Sloveniji, je izključno pristojno Okrožno sodišče v Kopru.
837. člen
Pravica do odškodnine po 829. do 836. členu tega zakona zastara v treh letih od dneva, ko je škoda nastala.
Pravica do odškodnine po 829. do 836. členu tega
zakona ugasne, če tožba ni vložena v šestih letih od dneva
dogodka, ki je škodo povzročil.
Če se je dogodek ponavljal, teče šestletni rok iz prejšnjega odstavka od dneva, ko se je dogodek začel.
OSMI DEL – IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE NA LADJAH
I. poglavje – SKUPNE DOLOČBE
838. člen
Ta del zakona se uporablja za izvršbo in zavarovanje na
ladjah, na deležih na ladji ter na ladji v gradnji.
Če v tem zakonu ni posebnih določb, se smiselno uporabljajo določbe zakona o izvršbi in zavarovanju.
O predlogu za izvršbo in zavarovanje na ladji in za
samo izvršbo oziroma zavarovanje odloča stvarno pristojno
sodišče v Kopru.

II. poglavje – IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNIH
TERJATEV – PRODAJA LADJE
1. Oprostitve in omejitve izvršbe
840. člen
Predmet izvršbe ali zavarovanja ne more biti:
1. domača vojaška ladja in ladja, ki je državi ali lokalni
skupnosti nujno potrebna za opravljanje njenih nalog;
2. ladja, ki je dolžniku nujno potrebna za opravljanje
javne službe;
3. tuja ladja, ki neškodljivo plove čez teritorialno morje
Republike Slovenije;
4. tuja ladja, ki se mudi v teritorialnem morju ali v pristaniščih Republike Slovenije zaradi višje sile ali zaradi potrebe
plovbe, dokler traja višja sila oziroma potreba plovbe.
Ladja iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka je lahko
predmet izvršbe ali zavarovanja, če so vzrok za ta postopek
terjatve, ki so nastale med prehodom ali muditvijo ladje na
ozemlju Republike Slovenije.
841. člen
Ladja, ki je last dolžnika, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne more biti predmet izvršbe, če je dolžniku nujno
potrebna za opravljanje njegove dejavnosti.
Ladja iz prejšnjega odstavka ni izvzeta iz izvršbe, če se
izvršba vodi za poplačilo terjatve iz naslova posojila, s katerim je bila ladja kupljena, oziroma terjatve, ki je zavarovana
z zastavno pravico na tej ladji.
Ladja iz prvega odstavka tega člena ni izvzeta iz izvršbe tudi tedaj, kadar se izvršba vodi za poplačilo naslednjih
terjatev:
1. zaradi škode, povzročene s trčenjem ladje, na kateri
se opravlja izvršba, ali škode, povzročene kako drugače;
2. zaradi smrti ali telesne poškodbe na morju ali kopnem, povzročene z ladjo, na kateri se opravlja izvršba;
3. iz reševanja ali pogodbe o reševanju, vključno s posebnimi nagradami za reševalne dejavnosti v primerih, ko je
ladja ali tovor predstavljal nevarnost za onesnaženje okolja;
4. iz sporazuma, ki se nanaša na uporabo ali najem
ladje in iz sporazuma, ki se nanaša na prevoz blaga ali oseb
na ladji, ne glede na to, ali sta takšna sporazuma zajeta v
pogodbi o izkoriščanju ladje, ki je predmet izvršbe;
5. iz skupne havarije;
6. iz pilotaže in vleke;
7. iz oskrbovanja ladje, ki je predmet izvršbe, za njeno
vzdrževanje ali izkoriščanje;
8. iz gradnje, predelave, popravila, opreme, ali sprejema ladje, ki je predmet izvršbe, v dok;
9. iz pravice ladijske posadke do plače, vključno s stroški povratka domov in socialnega zavarovanja;
10. iz izdatkov, ki jih je v zvezi z ladjo imel poveljnik,
vkrcevalec, naročnik ali agent za ladjo oziroma njenega
lastnika ali ladjarja;
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11. iz zavarovalnih premij, ki jih ima v zvezi z ladjo lastnik ali najemnik ladje, ki je predmet izvršbe;
12. zaradi škode ali nevarnosti povzročitve škode zaradi onesnaženja morja, obale; ukrepov za preprečevanje,
zmanjšanje ali odstranitve takšne škode; povračilo za škodo;
stroški za utemeljene ukrepe, ki so bili ali bodo opravljeni za
sanacijo povzročene škode; škode, ki so jo ali jo verjetno
bodo utrpele tretje osebe zaradi onesnaženja; škode, stroškov ter izgube podobne narave določene v tej točki;
13. zaradi stroškov in izdatkov, ki se nanašajo na dvig,
odstranitev, ohranitev, uničenje ali ukrepe, potrebnih za zagotovitev neškodljivosti potopljenih ladij, razbitin, nasedlih ali
zapuščenih ladij, vključno z vso opremo na takšnih ladjah ter
stroškov in izdatkov za ohranitev zapuščene ladje in vzdrževanje njenih posadk;
14. zaradi izgube ali poškodbe v zvezi z blagom (vključno s prtljago), ki se prevaža na ladji, ki je predmet izvršbe;
15. iz pristaniških pristojbin;
16. iz sporov glede lastništva ali posesti ladje, sporov
solastnikov glede uporabe in zaslužkov ladje in sporov iz
pogodb o prodaji ladje, ki so predmet izvršbe;
17. iz pomorskih privilegijev, hipotek ali podobnih obremenitev ladje, ki je predmet izvršbe.
Ladja, ki je last pravne osebe, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, je lahko predmet izvršbe samo, če pravni
osebi ni nujno potrebna za opravljanje njene dejavnosti.
842. člen
Predmet izvršbe tudi ne more biti ladja, ki je izključni
ali glavni vir dolžnikovih dohodkov, če bi bilo z njeno prodajo
ogroženo njegovo lastno preživljanje ter preživljanje tistih, ki
jih mora po zakonu preživljati.
Pri odločanju o tem, ali so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, presodi sodišče, ki upošteva zlasti dolžnikovo
starost, njegovo zdravstveno stanje in delovno zmožnost ter
število in starost tistih, ki jih je dolžan preživljati, ali bi si mogel dolžnik z zaposlitvijo ali kako drugače ustvariti prihodke,
ki so mu potrebni za preživljanje.
Predmet izvršbe tudi ne more biti ladja, ki naj po pogodbi o dosmrtnem preživljanju po lastnikovi smrti preide
v last vzdrževalca, če je pravica do preživljanja vpisana v
register ladij pred pravico, na podlagi katere zahteva upnik
prodajo ladje.
Prvi odstavek tega člena se uporablja pri prodaji tujih
ladij pod pogojem vzajemnosti.
843. člen
Omejitve po prejšnjem členu ne veljajo, če gre za poplačilo terjatve iz drugega in tretjega odstavka 841. člena tega
zakona, omejitve po prvem odstavku prejšnjega člena pa
tudi tedaj, kadar gre za poplačilo terjatve iz tretjega odstavka
841. člena tega zakona.
844. člen
Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi
predlaga, naj sodišče dovoli izvršbo na drug dolžnikov predmet oziroma z drugim izvršilnim sredstvom.
Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi
v osmih dneh od vročitve.
Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep o predlogu.
Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da
bo terjatev poplačana tudi z izvršbo na drug dolžnikov predmet
oziroma z drugim izvršilnim sredstvom. O tem odloči sodišče
glede na razmerje med višino terjatve, katere poplačilo se
zahteva in vrednostjo ladje, na katero naj bi segla izvršba.
Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo
na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne
prejemke, ugodi sodišče predlogu samo, če dolžnik izkaže
za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje
sklepa o dolžnikovem predlogu.
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Če dovoli sodišče izvršbo na drug predmet, ali z drugim
izvršilnim sredstvom potem, ko je že izdalo sklep o izvršbi,
ostane zaznamba sklepa o izvršbi na ladjo v veljavi vse
do poplačila upnikove terjatve, zaradi katere je bila izvršba
dovoljena.
2. Predlog za prodajo
845. člen
Predlog za prodajo ladje mora zlasti navajati:
1. ime oziroma firmo, prebivališče oziroma sedež in
državljanstvo upnika;
2. ime oziroma firmo, prebivališče oziroma sedež in
državljanstvo dolžnika;
3. ime oziroma označbo ladje, vrsto ladje, pristanišče
vpisa in državno pripadnost ladje;
4. kraj, v katerem je ladja;
5. višino terjatve, za katero se zahteva prodaja;
6. listine, na podlagi katerih se zahteva izvršba;
7. seznam znanih zastavnih upnikov;
8. izjavo, ali je bilo glede ladje, na katero se zahteva
izvršba, dovoljeno kakšno sredstvo zavarovanja;
9. po možnosti količino in vrsto tovora na ladji in število
članov posadke.
846. člen
Predlogu iz prejšnjega člena je treba priložiti:
1. izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu;
2. listino, s katero se dokazuje obstoj hipotek in bremen ter predkupne pravice, ki so vpisane v register ladij in
podatke o znanih pomorskih privilegijih na ladji, ki je predmet
izvršbe.
Če gre pri izvršbi za slovensko ladjo, je treba predlogu
priložiti izpisek iz registra ladij, s katerim se dokazuje dolžnikova lastninska pravica na ladji, če ta ni vpisana v registru
ladij, pa listino, s katero se dokazuje, da je ladja, ki je predmet izvršbe, v posesti enega ali več dolžnikov.
Če je bila tuja ladja, na katero se zahteva izvršba, ob
vložitvi predloga za prodajo že zaustavljena, je treba predlogu za izvršbo priložiti tudi overjen prepis listine, s katero se
po pravu tuje države dokazuje lastnina in državna pripadnost
ladje ter njen prevod v jezik, ki je pri sodišču v uradni rabi.
Če tuja ladja, na katero se zahteva izvršba, ob vložitvi
predloga za prodajo še ni zaustavljena, mora upnik izkazati
za verjetno, da je ladja dolžnikova lastnina.
Potem ko je tuja ladja, na kateri se opravlja izvršba s
prodajo, zaustavljena, sodišče pozove upnika, naj v treh dneh
predloži listine, navedene v tretjem odstavku tega člena.
Če upnik ne ravna po prejšnjem odstavku, sodišče s
sklepom ustavi izvršilni postopek.
847. člen
Če je ladja, na kateri se zahteva izvršba s prodajo,
vpisana v registru ladij, vendar kot lastnik ni vpisan dolžnik,
temveč kdo drug, mora upnik predložiti sodišču listine, ki so
primerne za vpis dolžnikove lastninske pravice v register
ladij.
Če upnik nima listin iz prejšnjega odstavka, se pravica
vpisa lastninske pravice v register ladij dokazuje s pravnomočno sodbo, izdano v pravdnem postopku.
Dolžnikova lastninska pravica se v primerih iz prvega in
drugega odstavka tega člena vpiše po uradni dolžnosti.
3. Sklep o izvršbi s prodajo
848. člen
O predlogu za izvršbo s prodajo ladje odloči sodišče s
sklepom.
Sklep o izvršbi s prodajo ladje vroči sodišče po določbah zakona o pravdnem postopku o osebni vročitvi strankam
in vsem tistim, ki imajo po podatkih iz spisov na ladji, ki je
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predmet izvršbe, kakšno zastavno pravico, pravico do poplačila ali predkupno pravico.
Sodišče mora tiste, v katerih korist je vpisana predkupna pravica na ladji, tudi obvestiti, da se v postopku prodaje
ne bodo mogli sklicevati na svojo predkupno pravico.
Če dolžnikovo prebivališče ni znano ali če je dolžnik
v tujini, postavi sodišče dolžniku za začasnega zastopnika
poveljnika ladje, ki mu vroči sklep o izvršbi s prodajo ladje.
Če je poveljnik zapustil ladjo, postavi sodišče za začasnega
zastopnika dolžnika drugo osebo, ki je primerna za opravljanje te dolžnosti.
849. člen
V sklepu o izvršbi s prodajo ladje, ki je vpisana v register ladij, odredi sodišče po uradni dolžnosti zaznambo tega
sklepa v registru ladij.
S sklepom o izvršbi s prodajo ladje, ki ni vpisana v register ladij, dovoli sodišče rubež ladje.
Za vrstni red upnikove poplačilne pravice je odločilen
trenutek, ko je bil pri sodišču vložen predlog za izvršbo s
prodajo ladje.
850. člen
V primeru prodaje ladje imajo pravico do poplačila tudi
upniki, ki imajo na ladji, ki je predmet prodaje, kakšno zastavno pravico, čeprav niso predlagali prodaje.
851. člen
Po zaznambi sklepa o izvršbi s prodajo oziroma po
sestavitvi rubežnega zapisnika in vse dotlej, dokler se
postopek prodaje ne ustavi, ni mogoče opraviti posebne
izvršbe s prodajo iste ladje za poplačilo kakšne druge
terjatve istega upnika oziroma terjatve kakšnega drugega
upnika.
Če sodišče v primeru iz prejšnjega odstavka dovoli
rubež ladje za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika oziroma terjatve kakšnega drugega upnika, zaznamuje
v rubežnem zapisniku podatke iz poznejšega sklepa o
izvršbi.
Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje dovolilo izvršbo s prodajo iste ladje, vstopi v začeti postopek in ga mora
prevzeti v takšnem stanju, v kakršnem je bil ob njegovem
vstopu.
O vstopu novih upnikov obvesti sodišče vse, ki jim mora
po 848. členu tega zakona vročiti sklep o izvršbi.
4. Opravljanje izvršbe

dnje:

852. člen
Po izdaji sklepa o izvršbi sodišče takoj ukrene nasle-

1. odredi, naj se ladja zaustavi (946. člen tega zakona) in v ta namen zahteva od Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo naj ladji odvzame vpisni list oziroma ladijsko
spričevalo, seznam posadke in listine o sposobnosti ladje
za plovbo, tuji ladji pa listine, ki ustrezajo tem slovenskim
listinam;
2. odredi po potrebi čuvanje ladje;
3. opravi rubež ladje in njenih pritiklin, katerih vrednost
se posebej ugotavlja po 860. členu tega zakona;
4. sestavi popis posadke in potnikov, ki ostanejo na
ladji, ter popiše vrsto in količino tovora, ki je na njej.
853. člen
Sodišče lahko zaupa čuvanje ladje njenemu poveljniku,
kateremu v ta namen dovoli, da obdrži potrebno število članov posadke, lahko pa tudi odredi, naj se ladijska posadka
skupaj s poveljnikom izkrca ter postavi druge čuvaje.
Pri odločanju, ali naj ladjo zaupa v čuvanje poveljniku ali
komu drugemu, upošteva sodišče predloge upnikov, varnost
ladje, stroške čuvanja ter druge pomembne okoliščine.
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854. člen
Sodišče lahko na predlog strank, poveljnika ali čuvaja
ladje odredi, da se ladja premakne v kakšen drug kraj, če
spozna, da je to potrebno za njeno varnost ali koristno iz
drugih pomembnih razlogov, zlasti da se zmanjšajo stroški
čuvanja in vzdrževanja ladje.
855. člen
Če se tisti, ki je upravičen razpolagati s tovorom na
ladji, na kateri se opravlja izvršba, ne zglasi pri sodišču v
treh dneh po zaustavitvi ladje, mu sodišče postavi začasnega
zastopnika.
Dokler je tovor na ladji, skrbi za čuvanje poveljnik oziroma oseba, ki jo postavi sodišče za čuvaja ladje.
Sodišče dovoli na predlog osebe, ki je upravičena razpolagati s tovorom, ali na predlog njenega začasnega zastopnika, dolžnika ali poveljnika ladje, če so podani upravičeni
razlogi, pa tudi na predlog čuvaja, naj se tovor izkrca in shrani
v javnem skladišču ali na kakšnem drugem ustreznem mestu.
Sodišče dovoli osebi, ki je upravičena razpolagati s tovorom, oziroma njenemu začasnemu zastopniku, da prosto
razpolaga s tovorom, če temu ne nasprotuje ladjar, poveljnik
ladje ali drug ladjarjev zastopnik.
Če se poveljnik ladje po nalogu sodišča ali prostovoljno
izkrca, to ne vpliva na njegova pooblastila, da zastopa ladjarja oziroma tistega, ki je upravičen razpolagati s tovorom
glede tovora, ki je bil na ladji ob zaustavitvi.
Določbe prejšnjih odstavkov ne posegajo v pravice in
dolžnosti strank, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu blaga.
856. člen
Potniki in njihova prtljaga se morajo izkrcati z ladje, na
kateri se opravlja izvršba.
Ne glede na prejšnji odstavek dovoli sodišče na dolžnikov predlog potnikom, da ostanejo s prtljago na ladji, če temu
ne nasprotuje upnik ali čuvaj in če dolžnik položi predujem za
stroške s preživljanjem potnikov.
Določbi prejšnjih odstavkov ne posegata v pravice in
dolžnosti strank, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov.
857. člen
Stroške, ki nastanejo z izvršbo, čuvanjem in vzdrževanjem ladje, plača predhodno upnik.
Sodišče lahko odredi, naj položi upnik potreben predujem za stroške z izvršbo.
Če upnik ne položi predujma v roku, ki mu ga določi
sodišče, sodišče s sklepom ustavi izvršilni postopek.
858. člen
Pritožba zoper sklepe iz 852., 853., 854. in 855. člena
tega zakona ne zadrži njihove izvršitve.
859. člen
Če so za to podani posebno opravičeni razlogi, lahko
sodišče na predlog zainteresirane osebe dovoli, potem ko
zasliši stranke in znane upnike, ki imajo na ladji kakšno
zastavno pravico ali realno breme, da ladja med izvršilnim
postopkom odplove na eno ali več potovanj.
Sodišče ne dovoli potovanja iz prejšnjega odstavka, če
ni sklenjena pogodba o zavarovanju ladje pod pogoji, ki jih
sodišče šteje za primerne in če predlagatelj potovanja ne da
ustreznega zavarovanja za škodo, ki bi jim s tem utegnila
nastati.
Stranke in druge upnike iz prvega odstavka tega člena
zasliši sodišče na naroku, lahko pa upravičence tudi pisno
obvesti o predlogu in pogojih, pod katerimi je zaprošeno dovoljenje za potovanje, in od njih zahteva, naj se o predlogu
izjavijo v treh dneh od vročitve obvestila.
Če katera od povabljenih oseb ne pride na narok oziroma, če se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne
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izreče o predlogu, se šteje, da se strinja s predlaganim
potovanjem.
Oseba, na predlog katere je bilo potovanje dovoljeno,
mora na zahtevo sodišča položiti predujem za stroške potovanja. Če tega ne stori v roku, ki ga določi sodišče, sodišče
prekliče dovoljenje za potovanje.
5. Rubež in ugotovitev vrednosti ladje
860. člen
Ko postane sklep o izvršbi s prodajo ladje pravnomočen, ugotovi sodišče vrednost ladje in njenih pritiklin.
Posebej se zarubijo in ocenijo le tiste pritikline večje vrednosti, ki niso normalno na ladjah podobnega tipa oziroma
deli, ki so začasno ločeni od ladje.
Vrednost ladje je enaka njeni tržni ceni na dan prodaje.
Pri ugotavljanju vrednosti ladje je treba navesti, kakšna
je vrednost ladje, če ostanejo v veljavi zastavne pravice in
realna bremena, kakšna je brez teh pravic in bremen, ter
posebej vrednost zastavnih pravic in realnih bremen.
Če je bila ladja, ki je predmet izvršbe, ocenjena že v
kakšnem prejšnjem izvršilnem ali stečajnem postopku, pa
od tedaj ni nastala kakšna pomembnejša sprememba, lahko
vzame sodišče za vrednost ladje tisto vrednost, ki je bila
ugotovljena v prejšnjem postopku. O tem odloči sodišče po
zaslišanju strank.
V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče na predlog
katere od strank na prodajnem naroku s sklepom ponovno
ugotovi vrednost ladje, če stranka izkaže za verjetno, da se
je njena vrednost od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva
prodaje znatno spremenila.
861. člen
Sodišče povabi na narok za rubež in ugotovitev vrednosti ladje vse stranke.
Narok za rubež in ugotovitev vrednosti ladje razpiše
sodišče praviloma na kraju, kjer je ladja.
Za ugotovitev vrednosti ladje imenuje sodišče enega ali
več izvedencev.
Sklep, s katerim ugotovi vrednost ladje, izda sodišče
po prosti presoji, pri tem pa upošteva mnenje izvedencev ter
druge podatke, ugotovljene med postopkom.
Zoper sklep o imenovanju izvedencev iz tretjega odstavka tega člena ni posebne pritožbe.
Zoper sklep o ugotovitvi vrednosti ladje, se lahko poleg
strank pritoži vsak, ki ima pravico do poplačila iz kupnine,
dosežene s prodajo ladje.
862. člen
Kdor ima pravico do poplačila iz kupnine, dosežene
s prodajo ladje, pa je po vrstnem redu pred upnikom, ki je
predlagal izvršbo, lahko predlaga, naj se izvršba ustavi, če
ugotovljena vrednost ladje niti delno ne krije terjatve tega
upnika.
Predlog iz prejšnjega odstavka se lahko poda v osmih
dneh od vročitve odredbe o prodaji.
Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede
na verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal
ustavitev izvršbe, prodaja smotrna.
863. člen
Ladja se proda na ustni javni dražbi.
Stranke in zastavni upniki se lahko ob vsakem času
sporazumejo, da naj se ladja v določenem roku proda pod
roko in o načinu prodaje.
Sporazum, da naj se ladja proda pod roko, mora biti
sklenjen v pisni obliki.
Pogodba o prodaji pod roko ima učinek od dneva, ko
postane sklep o domiku (888. člen tega zakona) pravnomočen.
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6. Prodajni pogoji
864. člen
Ko postane sklep o ugotovitvi vrednosti ladje pravnomočen, sodišče pozove upnika, naj v določenem roku predloži
osnutek prodajnih pogojev, če ni tega že prej storil.
Če upnik ne predloži osnutka prodajnih pogojev v roku
iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je privolil v prodajo pod
pogoji, ki so določeni v tem zakonu.
Če prodajni pogoji, ki jih predlaga upnik, ustrezajo določbam tega zakona o prodajnih pogojih, jih sodišče potrdi
brez poprejšnje obravnave.
Če upnik predlaga prodajne pogoje, ki odstopajo od
določb tega zakona, določi sodišče narok za obravnavo
prodajnih pogojev.
Na narok iz prejšnjega odstavka povabi sodišče stranke
in vse tiste, v korist katerih so po podatkih iz spisov vpisane
na ladji, ki je predmet izvršbe, kakršnekoli zastavne pravice
ali realna bremena.
Tistim, za katere sodišče oceni, da jim vabila verjetno
ne bo mogoče vročiti, postavi sodišče začasnega zastopnika,
kateremu vroči vabilo na narok.
865. člen
Na naroku, na katerem se obravnavajo predlagani prodajni pogoji, lahko dajo vse povabljene osebe predloge za
njihovo spremembo.
Na podlagi izida obravnave določi sodišče prodajne
pogoje v skladu z določbami tega zakona.
Če je na naroku za določitev prodajnih pogojev predlagana ustavitev ali odložitev prodaje, je mogoče začeti z
obravnavo prodajnih pogojev šele potem, ko je tak predlog
zavrnjen.
Sodišče odloči, ali bo počakalo z odločbo o prodajnih
pogojih, dokler sklep o zavrnitvi predloga iz prejšnjega odstavka ne postane pravnomočen.
866. člen
Prodajni pogoji morajo navajati:
1. ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in
državljanstvo upnika;
2. ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in
državljanstvo dolžnika;
3. ime oziroma označbo, vrsto, pristanišče vpisa in državno pripadnost ladje, njeno bruto in neto tonažo oziroma
spodriv, nosilnost meje plovbe, podatke, ki so pomembni za
ugotovitev stanja in uporabnosti ladje, kot so: namen, leto
zgraditve, material, iz katerega je zgrajena ladja, vrsta in moč
glavnih pogonskih strojnih naprav in naprav za posebne namene; za ladje v gradnji tudi stopnjo zgrajenosti ter seznam
in vrednost nevgrajenega materiala, ki bo zajet s prodajo;
4. zastavne pravice in realna bremena, ki jih je kupec
dolžan prevzeti, ne da bi jih šteli v kupnino;
5. ugotovljeno vrednost ladje;
6. najnižjo sprejemljivo ponudbo;
7. določbe o načinu položitve in o višini zavarovanja, ki
ga morajo dati ponudniki;
8. določbe o načinu izplačila kupnine;
9. trenutek, ko preidejo nevarnosti in koristi na kupca;
10. kdaj in pod katerimi pogoji bo ladja izročena kupcu,
zlasti če tovor do pravnomočnosti sklepa o domiku ne bo
izkrcan z ladje, in pod katerimi pogoji bo njegova lastninska
pravica vpisana v register ladij;
11. po potrebi določbe o prodaji solastniškega dela ladje.
867. člen
Ustne javne dražbe se lahko udeležijo samo tisti, ki prej
položijo varščino.
Če se sklene pogodba o prodaji pod roko, da kupec
zavarovanje tistemu, s katerim sklene pogodbo, in to neposredno pred sklenitvijo pogodbe.
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Če sodišče na predlog strank ne določi kaj drugega,
znaša zavarovanje ponudnikov desetino ugotovljene vrednosti ladje.
Varščina se polaga v gotovini, v vrednostnih papirjih ali
v drugi premoženjski vrednosti.
Varščine so oproščeni upnik, ki je predlagal izvršbo in
zastavni upniki, če dosegajo njihove terjatve njen znesek in
če bi se glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost
ladje, ki je predmet izvršbe, ta znesek lahko plačal iz kupnine,
dosežene s prodajo.
868. člen
Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar ponudba je bila
sprejeta, ostane pri sodišču, dokler ponudnik ne izpolni vseh
obveznosti po prodajnih pogojih, ali dokler ne postane sklep
sodišča o odklonitvi domika ladje pravnomočen.
Drugim ponudnikom sodišče vrne položeno varščino po
končanem prodajnem naroku.
Varščina najboljšega ponudnika je predmet zastavne pravice za vse obveznosti, ki nastanejo zoper njega iz prodaje.
869. člen
Če sodišče na predlog strank s privolitvijo upravičencev
ne določi drugače, prevzame kupec ladjo, ki je predmet izvršbe, prosto vseh zastavnih pravic in realnih bremen.
870. člen
Najnižja sprejemljiva ponudba znaša praviloma polovico
ugotovljene vrednosti ladje.
Na predlog upnika, čigar terjatev je zavarovana z zastavno pravico, ali na predlog dolžnika, če v to privoli upnik,
ki je predlagal izvršbo, lahko določi sodišče za najnižjo sprejemljivo ponudbo tudi kakšen višji znesek.
871. člen
Če sodišče na predlog strank ne odloči drugače, je kupec dolžan v 15 dneh od dneva domika dokazati, da je položil
pri sodišču kupnino za domaknjeno ladjo.
Kupcu ni treba položiti kupnine ali njenega dela v gotovini, če upniki, katerih terjatve so zavarovane z zastavno
pravico na ladji, privolijo, da kupec prevzame te dolgove.
Če je kupec izpolnil vse obveznosti iz prodajnih pogojev, je mogoče gotovino, ki je bila položena pri sodišču kot
varščina, uporabiti kot del kupnine.
872. člen
Nevarnost za prodano ladjo preide na kupca tistega
dne, ko mu je ladja pravnomočno domaknjena. Kupec prevzame od tega dneva tudi vsa bremena, ki so povezana z
lastninsko pravico na ladji.
Kupcu se izroči domaknjena ladja skupaj s prodanimi
pritiklinami, njegova lastninska pravica pa se vpiše šele potem, ko izpolni vse prodajne pogoje.
7. Prodaja ladje
873. člen
Po pravnomočnosti sklepa o ugotovitvi vrednosti ladje in
po določitvi prodajnih pogojev izda sodišče razglas o prodaji.
V njem določi način prodaje ter kraj in čas prodaje, če naj bo
ladja prodana na dražbi.
Od prve objave razglasa o prodaji do dneva prodaje
mora preteči najmanj 15 in največ 30 dni.
Prodajni narok ne sme biti prej, preden ne postaneta
sklep o izvršbi in sklep o določitvi prodajnih pogojev pravnomočna.
874. člen
Razglas o prodaji mora navajati:
1. ime oziroma označbo ladje in pritiklin, ki bodo prodane ter vrednost ladje, ki je predmet izvršbe;
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2. ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in
državljanstvo strank;
3. dan prodaje in kraj prodajnega naroka, če naj bo ladja
prodana na dražbi;
4. najnižjo sprejemljivo ponudbo in znesek varščine;
5. sporočilo, da si je mogoče prodajne pogoje in listine,
ki se nanašajo na ladjo, ki je predmet izvršbe, ogledati pri
sodišču;
6. poziv zastavnim upnikom, katerih pravice niso vpisane v registru ladij, naj najpozneje do dneva prodaje oziroma
najpozneje na prodajnem naroku priglasijo svoje terjatve, z
opozorilom, da bodo sicer njihove pravice v postopku upoštevane le, če izhajajo iz izvršilnih spisov;
7. poziv, da naj vsak, kdor ima na ladji, ki je predmet
izvršbe, kakšno pravico, zaradi katere prodaja ne bi bila dovoljena, priglasi svojo pravico sodišču najpozneje do dneva
prodaje oziroma najpozneje na prodajnem naroku, preden
se bo začela ustna javna dražba, z opozorilom, da sicer teh
pravic v škodo poštenega kupca ne bo mogoče več uveljavljati;
8. sporočilo, da bodo osebi, ki ima na ladji, ki je predmet izvršbe, kakšno pravico ali breme, vročena obvestila o
nadaljnjem poteku postopka le, če ima v Republiki Sloveniji
prebivališče ali če ima v Republiki Sloveniji svojega pooblaščenca oziroma pooblaščenca za sprejemanje vročil.
875. člen
Sodišče vroči razglas o prodaji strankam in vsem tistim,
ki imajo po podatkih v spisih na ladji, ki je predmet izvršbe,
kakšno zastavno pravico, realno breme ali predkupno pravico.
Sodišče pozove hkrati upnike, ki imajo na ladji, ki je
predmet izvršbe, terjatve zavarovane z zastavno pravico,
naj se najpozneje pet dni pred prodajnim narokom izjavijo,
ali zahtevajo, da se njihove terjatve izplačajo v gotovini, ali
pa privolijo, da kupec prevzame dolg tako, da ga bo prost
dotedanji dolžnik; če se v določenem roku ne izjavijo, se
šteje, da zahtevajo, naj jim bodo terjatve izplačane v gotovini.
Če je na ladji, ki je predmet izvršbe, vknjižena hipoteka, pozove sodišče upnike, naj najpozneje pred začetkom
prodaje priglasijo zneske svojih terjatev iz pravnih razmerij,
zavarovanih s temi zastavnimi pravicami.
Razglas o prodaji se vroči strankam po določbah zakona o pravdnem postopku o osebni vročitvi.
Če sodišče oceni, da komu razglasa o prodaji verjetno
ne bo mogoče pravočasno vročiti, ali če je poskus vročitve
neuspešen, mu sodišče postavi začasnega zastopnika in
temu vroči razglas o prodaji.
876. člen
Sodišče objavi razglas o prodaji v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski, na oglasni deski Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo v pristanišču ter na kakšen
drug primeren način.
Stranke lahko zahtevajo, naj se razglas o prodaji objavi
na njihove stroške na kakšen drug način, ki ga predlagajo.
877. člen
Če naj bo prodana domača ladja, sodišče odredi, naj se
nameravana prodaja zaznamuje v register ladij, v katerem je
vpisana ladja.
878. člen
Dolžnik mora v času med objavo in dnevom prodaje
omogočiti tistim, ki se nameravajo udeležiti prodaje, da si
ogledajo ladjo, ki je predmet izvršbe ter listine, ki se nanašajo
nanjo.
Sodišče določi z odredbo za ogled ladje, ki je predmet
izvršbe, določene dneve in ure, upoštevajoč pri tem potrebe
po nemotenem poslovanju ladje.
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879. člen
Prodajni narok je javen in se opravi praviloma v sodnem
poslopju.
Sodišče lahko z odredbo odloči, da bo prodajni narok
opravljen na kraju, kjer je ladja, ki je predmet izvršbe.
Sodišče predloži na prodajnem naroku udeležencem
na vpogled prodajne pogoje in druge listine, ki se nanašajo
na prodajo.
Če se prodajnega naroka udeleži en sam ponudnik,
odloči sodišče, ali bo narok preložilo ali pa ga bo kljub temu
opravilo.
880. člen
Ko sodišče ugotovi, da ni ovir za prodajni narok, sporoči
prodajne pogoje, nato pa podatke o terjatvah upnikov, ki
imajo pravico do poplačila iz dosežene kupnine, o izjavah
upnikov glede poplačila ali prevzema njihovih terjatev, o terjatvah, ki so zavarovane s hipotekami, ter o drugih okoliščinah,
ki so pomembne za izvedbo prodajnega naroka.
881. člen
Dolžnik, sodnik, zapisnikar ali kdo drug, ki uradno sodeluje pri prodaji, ne sme dajati ponudb niti v svojem niti v
tujem imenu.
Zastopniki ponudnikov morajo dokazati svojo pravico za
zastopanje na tem naroku z javno listino ali z javno overjenim
pooblastilom.
Osebe iz prejšnjega odstavka tudi ne morejo biti kupec
v primeru prodaje pod roko.
882. člen
Sodišče lahko odloči, da se tuja ladja prodaja za tuja
plačilna sredstva in da mora biti zanjo dosežena kupnina
plačana v tujih plačilnih sredstvih.
Določbo prejšnjega odstavka je mogoče uporabiti tudi
takrat, kadar se prodaja slovenska ladja za poplačilo terjatev
tujih upnikov in kadar se javne dražbe udeležujejo kot upniki
tuje osebe.
Sodišče mora na zahtevo tujega hipotekarnega upnika
dovoliti v skladu z zakonom prodajo ladje v tujih plačilnih
sredstvih, če je zavarovana terjatev vpisana v tujih plačilnih
sredstvih.
883. člen
Ponudnik je vezan na svojo ponudbo vse dotlej, dokler
ni dana višja ponudba (884. člen tega zakona).
884. člen
Sodišče pozove navzoče k dajanju ponudb šele, ko
mine pol ure od trenutka, ki je bil določen za začetek prodajnega naroka.
Ustna javna dražba se nadaljuje vse dotlej, dokler se
dajejo višje ponudbe.
Če to zahteva kakšen ponudnik, lahko sodišče dovoli
kratek čas za premislek.
Ustna javna dražba je končana, če tudi po drugem
pozivu v petih minutah ni dana višja ponudba. Na to sodišče
posebej opozori navzoče.
Pred sklenitvijo prodaje sodišče še enkrat objavi zadnjo
ponudbo, nato pa razglasi, da je prodaja končana.
885. člen
Ko je prodaja končana, pozove sodišče navzoče, naj
takoj na prodajnem naroku vložijo ugovore zoper domik.
Ugovore zoper domik najboljšemu ponudniku je mogoče vložiti samo iz naslednjih razlogov:
1. da med dnevom objave in dnevom prodajnega naroka ni preteklo 15 dni (866. člen tega zakona);
2. da razglas o prodajnem naroku ni bil pravilno sestavljen ali objavljen;
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3. da o prodajnem naroku niso bili obveščeni vsi tisti, ki
bi jih bilo sodišče moralo obvestiti;
4. da se je prodaja nadaljevala, čeprav je bil izdan sklep
o ustavitvi postopka;
5. da so bile na ustni javni dražbi kršene določbe tega
zakona o dražbi;
6. da pogoji, pod katerimi je bila dana najboljša ponudba, niso v skladu s prodajnimi pogoji;
7. da se najboljši ponudnik oziroma njegov zastopnik
nista sposobna udeležiti prodaje določene ladje, ki je predmet izvršbe;
8. da najvišja ponudba ne zadostuje za popolno poplačilo z zastavno pravico zavarovane terjatve upnika, ki
ugovarja, njegova terjatev pa ima prednost pred terjatvijo
upnika, ki je predlagal izvršbo.
886. člen
Na pomanjkljivosti, navedene v 4., 6. in 7. točki drugega
odstavka prejšnjega člena, mora paziti sodišče po uradni dolžnosti. O drugih pomanjkljivostih odloča le, če se uveljavljajo
z ugovorom.
Dejstva, na katera se opira ugovor, preveri in ugotovi
sodišče po uradni dolžnosti.
887. člen
O vloženih ugovorih odloča sodišče praviloma na prodajnem naroku.
Če sodišče ugodi vloženim ugovorom in odkloni domik,
odloča po zaslišanju navzočih, ki jih je bilo dolžno obvestiti o
prodajnem naroku, o tem, ali bo prodajo nadaljevalo takoj, ali
pa bo določilo nov prodajni narok. Če odloči, da bo prodajo
takoj nadaljevalo, so ponudniki, ki so se udeležili prodaje,
vezani na svoje prejšnje ponudbe, če te zaradi višjih ponudb
niso izgubile svojega pomena.
Če o ugovoru ne odloči na samem naroku, vroči sodišče
sklep o ugovoru najboljšemu ponudniku, strankam in vsem
tistim, ki imajo pravico do pritožbe zoper izdano odločbo.
888. člen
Če ugovorov ni in če sodišče ni ugotovilo nobene pomanjkljivosti iz 4., 6. in 7. točke drugega odstavka 885. člena
tega zakona, izda že na prodajnem naroku sklep o domiku
ladje najboljšemu ponudniku, za čigar ponudbo je ugotovilo,
da je sprejemljiva. Ta sklep sodišče razglasi na naroku in
vroči osebam iz prvega odstavka 868. člena tega zakona in
drugim udeležencem prodaje.
Sklep o domiku objavi sodišče v osmih dneh na sodni
deski in zaznamuje v registru ladij. Posledica te zaznambe
je, da ustvarjajo poznejši vpisi v registru ladij pravice zoper
dotedanjega lastnika ladje le, če se sklep o domiku razveljavi. V objavljenem sklepu navede sodišče najvišjo ponujeno
ceno in rok za priglasitev nadponudbe z navedbo njenega
najmanjšega zneska.
Vsak, ki ga je bilo sodišče dolžno obvestiti o prodajnem
naroku, sme zahtevati, naj se sklep iz prejšnjega odstavka na
njegove stroške objavi v uradnem listu Republike Slovenije
ali kako drugače.
889. člen
Sodišče izda sklep o domiku ladje, ki je bila prodana
pod roko, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za prodajo.
Za objavo in učinke sklepa o domiku velja drugi odstavek 881. člena tega zakona.
890. člen
Ladja, ki je predmet izvršbe, se ne sme domakniti, če
pri prodaji ni bila dosežena cena v višini najnižje sprejemljive
ponudbe (870. člen tega zakona).
Sodišče odkloni s sklepom domik, če spozna, da so
vloženi ugovori utemeljeni, če ugotovi, da gre za kakšno
pomanjkljivost, na katero mora paziti po uradni dolžnosti,
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ali če ugotovi, da je bila prodaja opravljena prej, preden sta
postala sklep o izvršbi s prodajo in sklep o določitvi prodajnih
pogojev pravnomočna.
Sklep o odklonitvi domika se zaznamuje v registru ladij.
Če izda sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi zoper
sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena, sklep o domiku,
učinkuje zaznamba domika od trenutka, ko je bilo zaznamovano, da je domik odklonjen (prvi in drugi odstavek tega člena).
891. člen
Sklep o domiku je mogoče izpodbijati s pritožbo iz razlogov iz drugega odstavka 885. člena in prvega odstavka
890. člena tega zakona, pa tudi zato, ker sklep o domiku ni v
skladu z vsebino sodnih spisov, na katerih temelji.
Tisti, kateremu je sodišče domaknilo ladjo, ki je predmet
izvršbe, lahko izpodbija sklep zato, ker bi moralo sodišče
odkloniti domik oziroma izdati sklep o domiku pod drugimi
pogoji, ne pa pod tistimi, ki so navedeni v sklepu.
Sklep, s katerim sodišče odkloni domik, se lahko izpodbija zato, ker ni v skladu z vsebino sodnih spisov, na katerih
temelji, oziroma ker ni bilo zakonitega razloga za odklonitev
domika.
Tisti, ki je na prodajnem naroku ugovarjal domiku, nima
pravice pritožbe zoper sklep o odklonitvi domika.
8. Ponovna prodaja
892. člen
Če je bil domik pravnomočno odklonjen zaradi tega, ker
ni bila dosežena cena v višini najnižje sprejemljive ponudbe,
določi sodišče nov prodajni narok, oziroma nov rok za prodajo ladje pod roko, če to predlaga v osmih dneh po neuspelem
poskusu prodaje upnik, ki je predlagal izvršbo.
Preden sodišče določi nov prodajni narok, oziroma nov
rok za prodajo ladje pod roko, lahko odredi novo ugotovitev
vrednosti ladje, ki je predmet izvršbe in razpiše narok za
obravnavo sprememb prodajnih pogojev.
Od prvega do drugega prodajnega naroka mora preteči
najmanj 30 dni.
Če upnik, ki je predlagal izvršbo, ne predlaga ponovne
prodaje v roku iz prvega odstavka tega člena, sodišče s sklepom ustavi izvršbo in razveljavi opravljena izvršilna dejanja.
893. člen
Če sodišče odkloni domik zaradi kakšnega drugega
razloga, ne pa zaradi razlogov iz prejšnjega člena in če ni
pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bilo nadaljevanje postopka
nedopustno, določi po uradni dolžnosti nov prodajni narok,
oziroma nov rok za prodajo ladje pod roko.
Prodaja po prvem odstavku prejšnjega člena in po prejšnjem odstavku poteka na podlagi prej določenih pogojev.
9. Pravnomočnost sklepa o domiku
894. člen
Ko postane sklep o odklonitvi domika pravnomočen,
vrne sodišče najboljšemu ponudniku oziroma kupcu pri prodaji pod roko položeno varščino.
895. člen
Ko postane sklep o domiku ladje pravnomočen, sodišče na predlog kupca, upravičenca do tovora ali njegovega
začasnega zastopnika odredi, naj se z ladje izkrca tovor,
oziroma na predlog kupca odloči, da se izkrcajo tudi osebe
in njihove stvari.
Predujem za stroške izkrcevanja tovora po prejšnjem
odstavku položi na zahtevo sodišča tisti, ki zahteva izkrcanje,
če iz prodajnih pogojev ne izhaja kaj drugega.
Če oseba, ki je bila ladjar, preden je bila ladja prodana,
ali njegov zastopnik nasprotuje temu, da se tovor izroči v
prosto razpolaganje upravičencu, odredi sodišče, da se tovor
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na ladjarjeve stroške izroči v hrambo v javno skladišče ali na
kakšen drug primeren kraj.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo v pravice in dolžnosti strank, ki izvirajo iz
pogodbe o prevozu blaga.
896. člen
Lastniki pritiklin v izvršbi prodane ladje, ki niso bile zajete
s prodajo, so upravičeni po pravnomočnosti sklepa o domiku
ladje na svoje stroške in svojo nevarnost odnesti te pritikline.
897. člen
Pravic, ki jih je kupec pridobil s pravnomočnim domikom
ladje, ni mogoče izpodbijati zato, ker je bil po pravnomočnosti
sklepa o domiku razveljavljen ali spremenjen izvršilni naslov,
na katerem je temeljil sklep o izvršbi.
10. Ponovna prodaja v primeru razveljavitve
sklepa o domiku
898. člen
Če kupec ne dokaže, da je plačal kupnino v roku iz prvega odstavka 871. člena tega zakona, sodišče na predlog
upravičenca pravnomočen sklep o domiku razveljavi in odredi ponovno prodajo na kupčeve stroške in nevarnost.
Ponovno prodajo lahko predlagajo stranke, upniki, katerih terjatve so zavarovane z vpisano zastavno pravico na
ladji, ki je predmet izvršbe ter upniki, ki za svoje pomorske
privilegije nimajo izvršilnega naslova.
Predlagatelj mora predlagati ponovno prodajo najpozneje v desetih dneh po poteku roka iz prvega odstavka
871. člena tega zakona. Če v tem roku nihče ne predlaga
ponovne prodaje, ustavi sodišče s sklepom izvršbo in razveljavi opravljena izvršilna dejanja.
Ponovna prodaja se opravi v skladu z določbami, ki
veljajo za prvo prodajo in po prodajnih pogojih, ki so bili že
prej določeni.
Sodišče sme na predlog upravičencev dovoliti, da se
pri ponovni prodaji ladja proda za ceno, nižjo od polovice
vrednosti ladje, ugotovljene za prvo prodajo.
Sodišče ne dovoli ponovne prodaje, če kupec, ki je
zamudil s plačilom kupnine, pred iztekom roka za pritožbo
zoper dovolitev ponovne prodaje dokaže, da je plačal zaostalo kupnino z obrestmi in zneskom, potrebnim za povračilo
do tedaj nastale škode.
899. člen
Če se na ponovni prodaji doseže cena, ki je nižja od
cene, dosežene na prejšnji prodaji, odgovarja kupec, ki je
zamudil s plačilom kupnine, z varščino, položenim delom
kupnine in z drugimi svojimi sredstvi oziroma premoženjem
za nastalo razliko, za stroške ponovne prodaje ter za vsako
škodo, povzročeno z njegovo zamudo.
O plačilu razlike v ceni ter stroških in škodi iz prejšnjega
odstavka odloči sodišče po uradni dolžnosti.
Na podlagi pravnomočnega sklepa iz prejšnjega odstavka opravi sodišče izvršbo na položeni varščini, delu
izplačane kupnine, po potrebi pa tudi na drugih sredstvih in
kupčevem premoženju.
Izvršba se opravi v korist razdelitvene mase. Tej masi
pripada tudi razlika med ceno, doseženo pri ponovni in prejšnji prodaji.
Kupec, ki je zamudil s plačilom, nima pravice do zneska,
za kolikor kupnina, dosežena pri ponovni prodaji, presega
kupnino, doseženo pri prejšnji prodaji.
11. Ustavitev prodaje
900. člen
Razen iz razlogov, ki so določeni za ustavitev izvršbe v
tem zakonu ali v zakonu o izvršbi in zavarovanju, se prodaja
ustavi tudi v naslednjih primerih:
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1. če kdo drug najpozneje osem dni pred prodajnim
narokom da primerno zavarovanje in izjavi, da je pripravljen
prevzeti ladjo, ki je predmet izvršbe, za ceno, ki najmanj za
četrtino presega njeno ugotovljeno vrednost ter izjavi, da bo
plačal vse stroške, ki bi jih sicer moral plačati dolžnik;
2. če to zahteva zastavni upnik, ki najpozneje do začetka dražbe na prodajnem naroku odkupi terjatve, zaradi
katerih je bila dovoljena prodaja in povrne stroške, ki bi jih
sicer moral plačati dolžnik;
3. če upnik pred začetkom prodaje odstopi od prodaje;
v tem primeru zaradi iste terjatve ne sme ponovno predlagati
izvršbe s prodajo ladje, preden ne poteče šest mesecev od
njene ustavitve;
4. če dolžnik pred začetkom prodaje položi pri sodišču
znesek, potreben za popolno poplačilo terjatev vseh upnikov,
ki so predlagali izvršbo in stroškov postopka;
5. če tudi na drugem prodajnem naroku oziroma pri
drugem poskusu prodaje (prvi odstavek 892. člena in prvi odstavek 893. člena tega zakona) ladje ni bilo mogoče prodati
za ceno, ki ustreza najnižji sprejemljivi ponudbi.
901. člen
Če sodišče ugodi predlogu iz 1. točke prejšnjega člena,
odloži izvršbo.
Če predlagatelj iz 1. točke prejšnjega člena ne da v
določenem roku ustreznega zavarovanja, nadaljuje sodišče
odloženo izvršbo po uradni dolžnosti.
V primeru iz prejšnjega odstavka pripade varščina, ki jo
je položil predlagatelj, razdelitveni masi.
Glede plačila cene, za katero je predlagatelj privolil
prevzeti ladjo, ki je predmet izvršbe, se smiselno uporabljajo
drugi, tretji in četrti odstavek 899. člena tega zakona.
Ko predlagatelj plača znesek iz 1. točke prejšnjega
člena, sodišče ustavi izvršbo.
902. člen
O odložitvi in ustavitvi izvršbe po prejšnjem členu obvesti sodišče vse, ki jim mora po prvem odstavku 875. člena
tega zakona vročiti odredbo o prodaji.
Hkrati sodišče opozori upnika, ki je predlagal izvršbo, na
pravico, ki jo ima po 903. členu tega zakona.
Ko preteče 15 dni od pravnomočnosti sklepa o ustavitvi
postopka, odredi sodišče, da se izbrišejo vse zaznambe v
registru ladij, ki se nanašajo na prodajo, oziroma razveljavi
opravljeni rubež ladje.
903. člen
Upnik, v čigar korist je bilo v registru ladij vpisano dovoljenje za prodajo, lahko v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa
o ustavitvi izvršbe predlaga sodišču, naj po vrstnem redu
omenjene zaznambe v korist njegove terjatve odredi vknjižbo
zastavne pravice na ladji, ki je predmet izvršbe.
Okoliščina, da je dolžnik med tem odtujil ali obremenil ladjo, ki je predmet izvršbe, ne ovira vknjižbe zastavne pravice.
Predlogu po prvem odstavku tega člena ni mogoče
ugoditi, če je bila prodaja ustavljena zaradi tega, ker izvršba
sploh ni bila dopustna, ker je bil izvršilni naslov pravnomočno
razveljavljen, spremenjen ali odpravljen, ker je bila terjatev,
zaradi katere je tekla izvršba, poravnana, ali ker je bilo pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ne pripada upniku.
12. Razdelitev kupnine
904. člen
Ko je kupnina plačana in sklep o domiku pravnomočen,
določi sodišče narok za razdelitev kupnine.
Na narok povabi sodišče osebe, navedene v prvem
odstavku 875. člena tega zakona, kupca pa obvesti, da se
naroka lahko udeleži.
V vabilu na narok iz prvega odstavka tega člena opozori
sodišče upnike, da bodo terjatve tistih, ki ne pridejo na narok,
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upoštevane po stanju, ki izhaja iz registra ladij in izvršilnih
spisov, ter da lahko najpozneje na naroku za razdelitev
kupnine drugim izpodbijajo obstoj njihovih terjatev, njihovo
višino in vrstni red njihovega poplačila.
Odredba o razpisu naroka se objavi na sodni deski.
905. člen
Na naroku se obravnavajo terjatve, ki bi jih bilo treba
upoštevati pri razdelitvi kupnine, kot tudi vrstni red njihovega
poplačila.
Dolžnik mora dati sodišču vsa pojasnila, ki so potrebna
za ugotovitev pravilnosti vrstnega reda terjatev, ki jih je treba
poplačati iz kupnine.
Upnik, katerega terjatev bi lahko pri razdelitvi kupnine
prišla na vrsto, če bi odpadla sporna terjatev, lahko najpozneje na naroku za razdelitev kupnine ugovarja priglašenim
terjatvam oziroma terjatvam, ki izhajajo iz izvršilnih spisov.
Ugovor se lahko nanaša na obstoj terjatev, na višino in na
vrstni red poplačila.
Dolžnik ima pravico ugovarjati samo glede tistih terjatev, za katere trdi, da glede njih ni nikakršne podlage za
poplačilo.
Terjatve, ki jih ne bi bilo mogoče poplačati iz kupnine,
tudi če bi odpadle sporne terjatve z ugodnejšim vrstnim redom, se ne obravnavajo.
906. člen
Razdelitveno maso sestavljajo:
1. kupnina;
2. varščina, ki jo je položil kupec, ki je zamudil s plačilom kupnine, del kupnine, ki jo je ta položil ter drugi zneski,
ki jih je takšen kupec plačal;
3. plodovi in prihodki, dobljeni od ladje, ki je predmet
izvršbe, katere mora kupec vrniti;
4. prihodki od potovanja, ki je bilo opravljeno med prodajo;
5. zneski iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
Kupnina, ki se nanaša na ladjo, ki je predmet izvršbe,
pripadne terjatve ladje, ki je predmet izvršbe, ter voznina
oziroma prevoznina sestavljajo posebno razdelitveno maso,
odvisno od tega, na katero izmed teh vrednosti se nanašajo
hipoteke upnikov, ki so predlagali izvršbo.
Voznina, prevoznina in zneski, nanašajoči se na pripadne terjatve ladje, ki so bili plačani do sklenitve naroka za
obravnavo o razdelitvi kupnine, se razdelijo skupaj s kupnino,
doseženo s prodajo ladje, ki je predmet izvršbe.
907. člen
Iz razdelitvene mase se upniki poplačajo po naslednjem
vrstnem redu:
1. privilegirani upniki,
2. hipotekarni upniki,
3. drugi upniki.
Za določitev vrstnega reda poplačila upnikov iz 1. in
2. točke prejšnjega odstavka znotraj posameznega izplačilnega razreda veljajo določbe tega zakona o pomorskih
privilegijih in hipotekah na ladji.
Stroški, nastali med postopkom za prodajo ladje, se
poravnavajo pred razdelitvijo kupnine ter pred terjatvami
zastavnih upnikov.
908. člen
Isti vrstni red kot glavnica imajo tudi njene obresti, ki
niso zaostale več kot za tri leta pred domikom ter pravdni in
izvršilni stroški, ki so nastali z uveljavljanjem kakšnega izmed
teh zahtevkov.
Plačila, ki se ponavljajo in niso zaostala več kot za
tri leta pred domikom, imajo isti vrstni red kot pravica, ki je
podlaga teh plačil.
Če razdelitvena masa ne zadošča za poplačilo upnikov,
se stroški in stranske terjatve poravnajo pred glavnico.
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909. člen
Če razdelitvena masa ne zadošča za poplačilo upnikov
istega izplačilnega razreda (prvi in drugi odstavek 907. člena
tega zakona), se njihove terjatve skupaj s stroški in stranskimi terjatvami poravnajo v sorazmerju s celotnim zneskom
teh terjatev.
910. člen
Presežek razdelitvene mase, ki ostane po poravnavi
vseh terjatev, navedenih v 907. členu tega zakona, izroči
sodišče dolžniku.
911. člen
Če sodišče na predlog in s privolitvijo udeležencev ne
odloči kaj drugega, se plačila, ki se ponavljajo, poravnajo
tako, da se najprej izplačajo zneski, ki so zaostali do dneva
domika, nato pa naloži na obresti toliko glavnice, kolikor je
potrebno, da se z njenimi obrestmi poravnajo plačila, ki zapadejo po dnevu domika.
Glavnico, ki bo postala prosta zaradi prenehanja pravice do plačila, dodeli sodišče, če je to mogoče, že vnaprej
tistim upravičencem, katerih terjatve niso bile popolnoma
poplačane iz razdelitvene mase, in sicer po vrstnem redu
njihovih terjatev; če takšnih upravičencev ni, pa dolžniku.
912. člen
Terjatev, ki je odvisna od razveznega pogoja, se poravna v gotovini samo, če da upnik zavarovanje, da bo v primeru
nastopa takšnega pogoja vrnil tisto, kar je prejel.
Če upnik v 15 dneh po prejemu sklepa o poplačilu ne
položi zavarovanja, se znesek, potreben za poravnavo njegove terjatve, izroči banki kot hranilna vloga.
Ko postane gotovo, da pogoj ne bo nastopil, se upniku
izplača njegova terjatev.
Če razvezni pogoj nastopi, se z zneskom, ki ga je upnik
vrnil ali je bil izročen banki, ravna tako, da se izplača tistim
upnikom, katerih terjatve niso bile popolnoma poravnane iz
zneska, dobljenega s prodajo; če pa takšnih upnikov ni, se
znesek izroči dolžniku.
913. člen
Če je izplačilo terjatve vezano na kakšen odložni pogoj, se terjatev poravna tako, da se ustrezen znesek izloči
in izroči banki kot hranilna vloga, ki se izplača upniku, ko
nastopi pogoj.
Če pogoj ne nastopi, se vloženi znesek izplača tistim
upnikom, katerih terjatve niso bile popolnoma poravnane iz
zneska, dobljenega s prodajo; če pa takšnih upnikov ni, se
ta znesek izroči dolžniku.
914. člen
Če je glede zastavne pravice ali stvarnopravnih bremen na ladji, ki je predmet izvršbe, v registru ladij vpisana
zaznamba spora ali zaznamba, da je vložena tožba za izbris
take pravice, se terjatev oziroma nadomestilo za to pravico
poravna tako kot terjatev, ki je odvisna od razveznega pogoja.
Če je v registru ladij predznamovana zastavna pravica ali stvarnopravno breme na ladji, ki je predmet izvršbe,
upravičenec pa dokaže, da teče postopek za opravičilo predznambe ali da še ni pretekel rok za začetek tega postopka,
se terjatev oziroma nadomestilo za to pravico poravna tako
kot terjatev pod odložnim pogojem.
915. člen
Terjatve, ki so zavarovane s skupno hipoteko, se poravnajo iz razdelitvene mase v gotovini.
Če so bile v postopku prodaje prodane vse ladje, ki
nerazdelno jamčijo za terjatev, prispeva razdelitvena masa
vsake posamezne ladje k poravnavi terjatev, zavarovanih
s skupno hipoteko, samo tisti znesek, ki je proti tej terjatvi

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12751

s stranskimi dajatvami in stroški v enakem sorazmerju kot
ostanek razdelitvene mase vsake posamezne ladje, ki je
predmet izvršbe, proti seštevku ostankov vseh razdelitvenih
mas. Ta ostanek se dobi po odbitku zneska tistih terjatev,
ki so po vrstnem redu pred terjatvijo, zavarovano s skupno
hipoteko.
Če upnik, katerega terjatev je zavarovana s skupno
hipoteko, zahteva poplačilo v kakšnem drugem razmerju,
lahko upniki, katerih terjatve so po vrstnem redu za njegovimi
terjatvami in dobijo zaradi tega manj, kot bi dobili, če bi bil
upnik poplačan skladno prejšnjim odstavkom, zahtevajo, da
se jim iz posameznih razdelitvenih mas izplača znesek, ki
bi pripadal terjatvi, zavarovani s skupno hipoteko, če bi bila
razdelitev opravljena v smislu prejšnjega odstavka, kadar je
to potrebno, da se pokrije primanjkljaj.
Če v postopku prodaje niso bile prodane vse ladje,
ki nerazdelno jamčijo, se za izračun povračila upnikom, ki
pridejo na vrsto za upnikom, čigar terjatve so zavarovane s
skupno hipoteko, vzame namesto posameznih razdelitvenih
mas za računsko podlago vrednost posameznih ladij, obremenjenih s skupno hipoteko. Zahtevek teh upnikov za povračilo se vknjiži v njihovo korist na neprodanih ladjah, in sicer
po tistem vrstnem redu, ki ga ima v celoti ali delno poravnana
upnikova terjatev, ki je bila zavarovana s skupno hipoteko. To
skupno hipoteko na neprodanih ladjah pa sodišče po uradni
dolžnosti izbriše.
916. člen
Upravičenci do služnosti, ki jih kupec ne prevzame, se
poplačajo tako, da dobijo za svojo pravico nadomestilo iz
zneska, dobljenega s prodajo.
Če se upravičenci do služnosti z upniki, ki pridejo po vrstnem redu do poplačila za njimi, ne sporazumejo o nadomestilih iz prejšnjega odstavka, odmeri nadomestilo sodišče, ki upošteva pri tem predvsem čas, kolikor bi še lahko trajala služnost,
njeno vrednost, korist za upravičenca in njegovo starost.
Kupec in služnostni upravičenci ter upniki, ki pridejo
po vrstnem redu poplačila za njimi, se lahko sporazumejo,
da kupec prevzame služnost in da se za prevzem služnosti
odmerjeno nadomestilo odbije od kupnine.
917. člen
Terjatev zastavnega upnika, ki ni zapadla do izdaje
sklepa o poplačilu, se izplača še preden zapade, skupaj z
zneskom dogovorjenih obresti, obračunanih do dneva sklepa
o razdelitvi kupnine.
Če za takšno terjatev niso bile določene obresti, se od
nje odbije znesek, ki ustreza zakonskim obrestim od dneva,
ko je bil izdan sklep o poplačilu, do zapadlosti.
918. člen
Če ni znano, kdo je sedanji upnik pogodbene zastavne
terjatve, ki bi bila po vrstnem redu krita z razdelitveno maso,
ali pa ni znano njegovo prebivališče, naloži sodišče znesek,
ki se nanaša na to terjatev, v banko kot hranilno vlogo, v
sklepu o razdelitvi kupnine pa določi, komu bo pripadel v
primeru, če ga upnik ne bo dvignil.
Če upnik, za katerega je bil položen znesek iz prejšnjega odstavka, zneska ne dvigne v treh letih od dneva, ko je bil
vložen v banko, lahko vsak upnik, ki mu pripada ta znesek ali
njegov del, zahteva izplačilo zneska, ki ustreza njegovi terjatvi. Če takšnih upnikov ni, lahko zahteva izplačilo dolžnik.
919. člen
Če zastavnih upnikov, ki zahtevajo poplačilo iz kupnine, ni mogoče v celoti poplačati, naloži sodišče na predlog
katerega izmed njih ali upnika, ki je predlagal izvršbo, tistim,
na katerih dolgove sega pomorski privilegij ali hipoteka, da
v določenem roku položijo pri sodišču dolgovane zneske, če
je to potrebno, da se poplačajo predlagatelj in tisti, ki imajo
ugodnejši vrstni red poplačila.
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Predlog iz prejšnjega odstavka je treba dati med izvršilnim postopkom najpozneje na naroku za razdelitev kupnine.
Odredbe, izdane dolžnikovim dolžnikom po prvem odstavku tega člena, imajo za posledico, da nobeno izplačilo
dolžniku ali komu drugemu, ki bi bilo v nasprotju z odločbo
sodišča, nima pravnega učinka nasproti zastavnim upnikom.
Če zneski iz prvega odstavka tega člena niso položeni v
roku, ki ga določi sodišče, ravna sodišče na predlog upnika,
na katerega se nanaša izplačilo, po določbah o izvršbi na denarne terjatve; pri tem določi, kateremu zastavnemu upniku
pripadajo posamezne terjatve in v kolikšnem znesku.
13. Prodaja deležev ladje
920. člen
Za izvršbo s prodajo deležev ladje se uporabljajo določbe tega zakona o prodaji z naslednjimi izjemami:
1. zaustavitev ladje se sme dovoliti samo, če se zahteva
izvršba na deležih, ki presegajo polovico celotne vrednosti
ladje, na kateri se opravlja izvršba, oziroma če upnik, ki je
predlagal izvršbo, izkaže za verjetno nevarnost, da bi bila brez
tega izterjava terjatve onemogočena ali precej otežena;
2. če se opravlja izvršba na več kot polovičnem deležu ladje, ki je predmet izvršbe, lahko upnik, ki je predlagal
izvršbo, zahteva, da se proda cela ladja, njegova terjatev
pa izplača samo iz tistega dela kupnine, ki se nanaša na
dolžnikov delež;
3. vsak solastnik ladje, ki je predmet izvršbe, ima pravico pred začetkom prodajnega naroka poravnati terjatev
upnika, ki je predlagal izvršbo, skupaj s stranskimi terjatvami
in tako stopiti na njegovo mesto;
4. pod enakimi pogoji imajo pri domiku ladje, ki je predmet izvršbe, solastniki prednost pred drugimi udeleženci
dražbe;
5. če ponudi več solastnikov enake kupne pogoje, dodeli sodišče delež, ki se prodaja, solastnikom po enakih delih.
14. Sklep o razdelitvi kupnine
921. člen
O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo pravico do poplačila, odloči sodišče s sklepom po končanem
naroku za razdelitev kupnine, upoštevajoč pri tem stanje,
ki izhaja iz registra ladij, spisov izvršilnega postopka in iz
naroka za razdelitev kupnine.
V sklepu o razdelitvi kupnine odloči sodišče o ugovorih,
ki so jih posamezni upniki in drugi udeleženci uveljavljali
med postopkom, če se ugovor nanaša na kakšno pravno
vprašanje.
Če je odločitev o ugovoru odvisna od ugotovitve spornih dejstev, napoti sodišče udeleženca, ki je ugovarjal, naj v
15 dneh začne pravdo oziroma upravni postopek za ugotovitev utemeljenosti ugovora. Če tisti, ki ugovarja, ne ravna po
nalogu sodišča, se šteje, kot da ugovora ni bilo.
Sodišče odloži odločitev o poplačilu tistega upnika, o
čigar terjatvi teče pravda oziroma upravni postopek, znesek
razdelitvene mase, ki se nanaša na sporno terjatev, pa vloži
v banko kot hranilno vlogo.
Sklep o razdelitvi kupnine vroči sodišče vsem, ki jih je
treba povabiti na razdelitveni narok (drugi odstavek 904. člena tega zakona).
Določba tretjega odstavka tega člena ne posega v
pravico osebe, ki je izpodbijala določeno terjatev, ni pa v
določenem roku začela pravde, da po končanem prodajnem postopku začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev je
izpodbijala.
922. člen
Odločitev v sporu o ugovorih, ki so jih upniki uveljavljali
v postopku za razdelitev kupnine, ima učinek nasproti vsem
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upnikom in upravičencem, na katere se nanaša razdelitev,
kot tudi nasproti dolžniku.
923. člen
Ko postane sklep o razdelitvi kupnine pravnomočen,
odredi sodišče, da se v registru ladij izbrišejo vse vpisane
pravice in bremena na prodani ladji, razen tistih, ki ostanejo
tudi po prodaji.
924. člen
Ko postane sklep o razdelitvi kupnine pravnomočen,
izroči sodišče posameznim upnikom zneske, ki jih je treba
izplačati v gotovini, če glede njih ne teče pravda oziroma upravni postopek ali če je brez uspeha pretekel rok,
določen za vložitev tožbe oziroma za začetek upravnega
postopka.
Glede zneskov, ki jih je treba po nalogu sodišča vložiti
v banko kot hranilno vlogo, izda sodišče potrebne odredbe,
če tisti, katerim so ti zneski ali njihove obresti namenjeni,
sporazumno ne določijo kaj drugega.
Če sklepa o razdelitvi kupnine ni mogoče izvršiti, ker
teče kakšna pravda ali upravni postopek, se znesek, ki se
nanaša na tak del sklepa, vloži v banko kot hranilna vloga,
dokler odločitev o razdelitvi ne postane pravnomočna.
III. poglavje – IZVRŠBA ZA UVELJAVITEV NEDENARNIH
TERJATEV – IZROČITEV LADJE
925. člen
V postopku izvršbe za izročitev ladje, ki je vpisana v
domači register ladij, se smiselno uporabljajo določbe 847.,
849., 855. in 856. člena tega zakona.
Predlog za izvršbo za izročitev ladje mora vsebovati podatke iz 845. člena tega zakona, razen podatkov iz 5. točke
navedenega člena.
926. člen
Izvršba za izročitev ladje, ki je pri dolžniku, se opravi
tako, da uradna oseba odvzame ladjo dolžniku ter jo proti
potrdilu izroči upniku.
Izvršba za izročitev ladje se opravi po prejšnjem odstavku tudi, če je ladja pri kom drugem, ki privoli v izročitev
ladje uradni osebi.
Če drugi ne privoli v izročitev ladje uradni osebi, lahko
upnik predlaga izvršilnemu sodišču, naj nanj prenese dolžnikovo terjatev za izročitev ladje.
927. člen
O opravljeni izvršbi za izročitev ladje obvesti sodišče
upnike, katerih terjatve so zavarovane z zastavnimi pravicami, vpisanimi v register ladij, kot tudi tiste upnike, o katerih
ima podatke v spisih izvršilnega postopka.
928. člen
V primeru izvršbe za izročitev ladje tuje državne pripadnosti, sodišče ne ravna po 849. členu tega zakona, temveč
ukrene, kar je potrebno, da je tuji organ, ki vodi register, v
katerem je vpisana tuja ladja, na kateri se opravlja izvršba,
obveščen o začetku postopka za izročitev ladje, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
IV. poglavje – ZAVAROVANJE
1. Ustanovitev zastavne pravice
929. člen
V zavarovanje denarnih terjatev na podlagi izvršilnega
naslova lahko upnik predlaga sodišču ustanovitev zastavne
pravice na ladji dolžnika, ki je domača oseba.
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930. člen
Ustanovitev zastavne pravice iz prejšnjega člena na
ladjah, vpisanih v registru ladij, se opravi z vknjižbo.
Ustanovitev zastavne pravice iz prejšnjega člena na
ladjah, ki niso vpisane v registru ladij, se opravi z rubežem.
Ustanovitev zastavne pravice z rubežem iz prejšnjega
odstavka se vpiše v ustrezno ladijsko listino.
931. člen
V registru ladij, v katerega se vpisuje zastavna pravica,
je treba zaznamovati izvršljivost terjatve, v korist katere je
zastavna pravica vpisana.
Če je zastavna pravica za terjatev že vknjižena ali je
zastavna pravica le predznamovana, odredi sodišče, da se
izvršljivost terjatve zaznamuje v registru ladij.
Za ladje, ki niso vpisane v register ladij, se izvršljivost
terjatve vpiše v rubežni zapisnik.
932. člen
Za ladje, ki niso vpisane v register ladij, sme sodišče
odrediti, da se izvršljivost terjatve poleg vpisa v rubežni zapisnik po tretjem odstavku 931. člena tega zakona vpiše tudi
v ustrezno ladijsko listino.
933. člen
Rubež ladje se sme opraviti samo, če je ladja v dolžnikovi posesti ali soposesti. Če to izvršilnemu sodišču ni znano,
po predloženih listinah pa se ne zdi verjetno, zasliši o tem
dolžnika, preden odredi rubež.
934. člen
O odreditvi rubeža obvesti sodišče dolžnika in mu sporoči tudi kraj in čas rubeža.
Rubež ladje se opravi na samem kraju tako, da se v
zapisniku opiše predmet rubeža.
Če se pri rubežu najde listina, na kateri temelji dolžnikova lastninska pravica ali se ta z njo dokazuje, zapiše sodišče
na listini, da je bil opravljen rubež. Ko preneha zastavna
pravica na ladji, ki je predmet izvršbe, zaznamuje na predlog
na tej listini, da je zastavna pravica prenehala.
O rubežu obvesti sodišče stranke.
935. člen
Dokler se ne ugotovi, da je bil opravljen rubež ladje
nepravilen, se zavarovanje kakšne druge terjatve istega ali
drugega upnika, za katero se pozneje zahteva ustanovitev
zastavne pravice, na isti ladji ne opravi z novim rubežem,
temveč se to poznejše zavarovanje opravi samo z zaznambo
v obstoječem rubežnem zapisniku.
936. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoljuje zavarovanje z ustanovitvijo zastavne pravice, ne zadrži njegove
izvršitve.
2. Predznamba zastavne pravice
937. člen
Zavarovanje denarnih terjatev s predznambo zastavne
pravice kot predhodno odredbo sme upnik zahtevati na
podlagi domače sodne odločbe, ki še ni postala pravnomočna ali izvršljiva, oziroma na podlagi sodne poravnave,
ki ji ni potekel rok za prostovoljno izvršitev dejanja, če upnik
izkaže za verjetno nevarnost, da bi bila brez tega zavarovanja uveljavitev njegove terjatve onemogočena ali znatno
otežena.
938. člen
Zavarovanje iz prejšnjega člena na ladjah, vpisanih v
registru ladij, se opravi s predznambo v registru ladij v katerem je ladja vpisana.

Št.

120 / 23. 11. 2006 /

Stran

12753

Zavarovanje iz prejšnjega člena na ladjah, ki niso vpisane v registru ladij, se opravi z rubežem ladje.
939. člen
V sklepu, s katerim izda predhodno odredbo iz 937. člena tega zakona, navede sodišče poleg drugega znesek zavarovane terjatve z obrestmi in stroški ter trajanje tega zavarovanja.
Če čas iz prejšnjega odstavka poteče, preden postane
odločba oziroma sodna poravnava, na podlagi katere je bila
izdana začasna odredba, izvršljiva, podaljša sodišče na upnikov predlog zavarovanje; pogoj pa je, da se niso spremenile
okoliščine, v katerih je izdalo predhodno odredbo.
Sodišče ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če v 15 dneh od dneva, ko je potekel čas, za katerega je
izdalo predhodno odredbo, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo
v poravnavo upnikove terjatve ali za zavarovanje z vknjižbo
zastavne pravice (929. člen tega zakona).
Še preden poteče čas iz prejšnjega odstavka, za katerega je dovolilo zavarovanje, ustavi sodišče postopek in
razveljavi opravljena dejanja:
1. če položi dolžnik sodišču znesek zavarovane terjatve
z obrestmi in stroški;
2. če izkaže dolžnik za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil izdan sklep iz prvega odstavka tega člena, že
plačana ali dovolj zavarovana;
3. če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala
ali da je prenehala;
4. če predlagatelj zavarovanja v 15 dneh od izvršljivosti
odločbe oziroma sodne poravnave, na podlagi katere je
bila izdana predhodna odredba, ne predlaga zavarovanja z
vknjižbo zastavne pravice (929. člen tega zakona) oziroma
izvršbe s prodajo ladje za poplačilo svoje terjatve.
940. člen
V postopku zavarovanja s predznambo zastavne
pravice kot predhodno odredbo se smiselno uporabljajo
določbe tretjega odstavka 930. člena in določbe 932. do
936. člena tega zakona o zavarovanju z ustanovitvijo zastavne pravice.
3. Zastavna pravica na ladji na podlagi sporazuma
strank
941. člen
Upnik in dolžnik lahko sporazumno zahtevata, naj sodišče dovoli in opravi vknjižbo zastavne pravice na ladji
dolžnika, ki je vpisana v register ladij, oziroma da v primeru,
če ladja ni vpisana v register ladij, dovoli in opravi rubež ladje
za zavarovanje denarne terjatve upnika z zastavno pravico
na dolžnikovi ladji.
Terjatev se lahko zavaruje tudi z zastavno pravico na
ladji, ki je last tretje osebe. V tem primeru je stranka sporazuma tudi ta oseba kot zastavitelj.
942. člen
Na predlog strank razpiše sodišče narok, na katerem
vzame na zapisnik sporazum strank o obstoju terjatve, času
njene dospelosti ter njihovo soglasje, da se z vknjižbo zastavne pravice na ladji oziroma z rubežem ladje zavaruje ta
terjatev.
Na način iz prejšnjega odstavka je mogoče zavarovati
tudi bodoče in pogojne terjatve.
Podpisani zapisnik o sporazumu strank iz prvega odstavka tega člena ima učinek sodne poravnave.
943. člen
Na podlagi sporazuma iz prejšnjega člena dovoli sodišče s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je potrebno, za
vknjižbo zastavne pravice na ladji, oziroma dovoli in opravi
rubež ladje.
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Za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na ladji se smiselno uporabljajo določbe 931., 932.
in 933. člena tega zakona.
Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa
o zavarovanju.
944. člen
Ko sodišče ugotovi, da je postal sporazum strank iz
942. člena tega zakona izvršljiv, na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžnikovo ladjo za poplačilo
zavarovane upnikove denarne terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporabljajo določbe o izvršbi s prodajo ladje.
Sklep iz prejšnjega odstavka ima naravo sklepa o
izvršbi.
Zaznamba sklepa o prodaji ladje v registru ladij (prvi
odstavek 849. člena tega zakona) ima pravni učinek od
dneva vknjižbe zastavne pravice na ladji v postopku zavarovanja.
Sodišče ne ponovi rubeža ladje, opravljeni rubež ladje
pa ima pravni učinek od dneva pridobitve zastavne pravice
v postopku zavarovanja.
4. Začasne odredbe
945. člen
Pred začetkom pravdnega, izvršilnega ali upravnega
postopka in med njim sme sodišče na upnikov predlog dovoliti kot začasne odredbe prepoved odtujitve, obremenitve
ali razpolaganja z ladjo, čuvanje ladje in zaustavitev ladje
v zavarovanje njegove denarne terjatve, če upnik izkaže
verjetnost obstoja svoje terjatve in nevarnost, da bo dolžnik
sicer odtujil ladjo, jo prikril, odpeljal ali kako drugače preprečil ali precej otežil poznejšo uveljavitev njegove terjatve.
Začasne odredbe v zavarovanje upnikove nedenarne
terjatve so dovoljene tudi tedaj, če je to potrebno, da se
prepreči nasilje ali odvrne nenadomestljiva škoda.
946. člen
Začasna zaustavitev ladje pomeni prepoved izplutja
ladje iz slovenskega pristanišča.
Če obstaja vzajemnost med državo, pod katere zastavo pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo, sodišče na
predlog upnika dovoli začasno zaustavitev ladje samo za
terjatve iz drugega in tretjega odstavka 841. člena tega
zakona.
Če vzajemnost ne obstaja med državo, pod katere
zastavo pluje tuja ladja, in Republiko Slovenijo, omejitev iz
prejšnjega odstavka ne velja.
947. člen
(črtan)
948. člen
Zaustaviti se sme vsaka ladja, ki je last istih osebnih
dolžnikov ali, ki je za terjatev, za katero se zahteva zaustavitev, obremenjena s pomorskim privilegijem ali hipoteko
ali kakšno drugo zastavno pravico tujega prava, kot tudi za
druge terjatve, navedene v tretjem odstavku 841. člena tega
zakona, ki se nanašajo na to ladjo.
Če je dolžnik zakupnik ladje ali naročnik, ki po pravu, ki
se uporablja v pogodbenem razmerju med njim in lastnikom
ladje ali ladjarjem, sam odgovarja drugim, se sme zaustaviti
ta ladja ali katerakoli druga ladja, ki je dolžnikova lastnina.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi v vseh drugih
primerih, ko ladjar ali naročnik, ki je osebni dolžnik, ni pa
tudi lastnik ladje, sam odgovarja za terjatev, za katero se
zahteva zaustavitev.
Po zahtevi, ki se nanaša na lastninsko, solastninsko
in zastavno pravico na ladji, se sme zaustaviti samo tista
ladja, na katero se zahteva nanaša.
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949. člen
V primeru izdaje začasne odredbe z ustavitvijo oziroma
čuvanjem ladje zaradi zavarovanja denarne terjatve, sme
sodišče sprostiti ladjo in ji dovoliti izplutje, če da dolžnik
ustrezno zavarovanje v višini terjatve, obresti in predvidenih
pravdnih stroškov.
Zavarovanje mora biti take narave, da lahko upnik z
njim realizira svojo terjatev bodisi v Sloveniji ali v tujini.
Če gre za terjatve, za katere lahko dolžnik omeji svojo
odgovornost, ni potrebno, da bi bila višina varščine ali drugega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena večja od
zneska omejene odgovornosti.
Kadar sodišče sprosti ladjo, ne sme dovoliti zaustavitve
katerekoli druge ladje za isto terjatev istega upnika, če je dolžnik že dal ustrezno zavarovanje v skladu s prvim odstavkom
tega člena.
950. člen
Sodišče ne dovoli zaustavitve ladje, že dovoljeno zaustavitev pa razveljavi, če dolžnik dokaže, da je že dal v kakšni
drugi državi zavarovanje za isto terjatev istega upnika.
951. člen
Dano zavarovanje ne pomeni priznanja odgovornosti za
terjatve, za katere je bilo dano in ne odpovedi možnosti za
omejitev odgovornosti.
952. člen
V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, določi sodišče njeno trajanje.
Če sodišče dovoli zaustavitev ladje pred začetkom
pravdnega, izvršilnega ali upravnega postopka, mora upnik
v 15 dneh dokazati, da je začel pravdni, izvršilni oziroma
upravni postopek.
Če upnik ne dokaže v roku iz prejšnjega odstavka, da je
začel pravdni, izvršilni oziroma upravni postopek, razveljavi
sodišče na predlog dolžnika dovoljeno začasno odredbo.
Če preteče čas iz prvega odstavka tega člena, preden
so izpolnjeni pogoji za izvršbo ali zavarovanje z vknjižbo ali
predznambo zastavne pravice, podaljša sodišče na predlog
upnika začasno odredbo pod pogojem, da se okoliščine, v
katerih je bila izdana, niso spremenile.
Če preteče čas iz prvega odstavka tega člena in niso
izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka za podaljšanje začasne odredbe, ustavi sodišče na predlog dolžnika postopek in
razveljavi opravljena dejanja.
953. člen
Stroške z vzdrževanjem ladje in posadke med zaustavitvijo plača lastnik ladje ali ladjar.
Če sredstva za vzdrževanje posadke ne zadostujejo,
naloži sodišče upniku, naj da predujem v znesku, ki je potreben za vzdrževanje posadke.
Stroške za čuvanje ladje založi upnik.
Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo v vprašanje, kdo mora na koncu plačati te stroške.
954. člen
Z začasno zaustavitvijo ladje niso prizadete pravice in
dolžnosti strank, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu blaga ali
potnikov.
955. člen
Ko sodišče dovoli začasno odredbo na ladji, uporabi
smiselno brez odlašanja določbe 852. člena tega zakona
glede na naravo odredbe, ki jo je dovolilo.
956. člen
Ko sodišče dovoli prepoved odtujitve, obremenitve ali
razpolaganja z ladjo, odredi hkrati, da se začasna odredba
zaznamuje v register ladij.
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Ko sodišče pravnomočno razveljavi začasno odredbo
iz prejšnjega odstavka, oziroma če ta preneha po zakonu,
odredi izbris zaznambe iz prejšnjega odstavka.
957. člen
V zavarovanje denarnih terjatev ter zavarovanje nedenarnih terjatev upnika zoper osebo, ki je upravičena razpolagati s tovorom na ladji, sme sodišče dovoliti začasno
odredbo, ki je v tem, da se tovor izkrca z ladje in shrani v
javnem skladišču ali na drugem primernem kraju, če tisti, ki
zahteva začasno odredbo, plača ladjarju celo dogovorjeno
voznino, ki mu še ni plačana, in mu povrne vse stroške, ki jih
je imel, pa niso vključeni v voznino.
Če je po prejšnjem odstavku zahtevana izročitev tovora v pristanišču, v katerem ga po prevozni pogodbi ni
bilo potrebno izročiti, dovoli sodišče začasno odredbo iz
prejšnjega odstavka samo pod pogojem, da je mogoče tovor
izkrcati brez nevarnosti za ladjo in ostali tovor, da se zaradi
izkrcanja ladja ne bo dalj časa zadrževala pri odhodu ali da
ne bodo nastale motnje v redu plovbe, da s tem ne bo povzročena škoda drugim osebam, ki so upravičene razpolagati
s tovorom, in da izkrcanju ne nasprotujejo drugi pomembni
razlogi.
958. člen
V postopku za izdajo začasne odredbe z ustavitvijo
ladje, ki jo neposredno bremeni pomorska terjatev ali terjatev zaradi onesnaženja morja, se začasna odredba vroči
poveljniku ladje. Če poveljnik ladje odkloni sprejem odredbe,
se opravi vročitev tako, da se odredba nalepi na oplato ladje,
zoper katero je izdana, na oglasno desko Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo in tudi na oglasno desko sodišča.
959. člen
Ko sodišče prejme ugovor dolžnika zoper sklep o izdaji
začasne odredbe z zaustavitvijo ladje, mora brez odlašanja
sklicati narok, na katerem se obravnavajo dejstva in dokazi,
na podlagi katerih je bila začasna odredba izdana.
Če dokazi, ki so v tujem jeziku, niso predloženi v overjenem prevodu, mora na naroku prevajati zapriseženi sodni
prevajalec, ki ga na svoje stroške priskrbi predlagatelj dokaza.
Po opravljenem naroku sodnik brez odlašanja izda
ustrezno odločbo.
DEVETI DEL – KOLIZIJE ZAKONOV
960. člen
Če je treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države,
se ne upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo
se uporabi.
961. člen
Po pravu države, katere pripadnost ima ladja, se presojajo:
1. dolžnosti in pravice poveljnika pri upravljanju ladje ter
pri ustvarjanju pravic in prevzemanju obveznosti za lastnika
ladje ali ladjarja;
2. stvarne pravice na ladji;
3. pravne posledice dogodkov na ladji, za katere je
treba uporabiti pravo kraja, kjer je nastal dogodek.
962. člen
Za stvarne pravice na ladji v gradnji, se uporabi pravo
države, v kateri se ladja gradi.
963. člen
Za omejitev odgovornosti ladjarja ali druge osebe, ki je
po tem zakonu z njim izenačena, se uporablja pravo države,
katere pripadnost ima ladja.
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Ne glede na prejšnji odstavek se uporablja ta zakon, če
so njegove določbe o omejitvi odgovornosti za odgovorno
osebo strožje od predpisov države, katere pripadnost ima
ladja.
964. člen
Za pomorske pogodbe se uporablja pravo, ki so ga
izbrale stranke.
965. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se uporablja ta
zakon pri pogodbah o izkoriščanju ladij:
1. za odgovornost ladjarja za poškodbo, primanjkljaj
ali izgubo tovora po določbah tega zakona, katerih uporabe
ni mogoče izključiti s sporazumom strank, če je pristanišče
vkrcanja ali namembno pristanišče v Republiki Sloveniji;
2. če bi prišel potnik z uporabo drugega prava v manj
ugoden položaj kot po določbah tega zakona.
Sporazum, sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je ničen.
966. člen
Če prava, ki so ga izbrale stranke za pogodbe o izkoriščanju ladij ni mogoče uporabljati za celo pogodbo ali za
kakšno razmerje, ki iz nje izhaja, ali če stranke niso izrecno
določile prava, ki ga je treba uporabiti, njihovega namena
glede uporabe določenega prava pa ni mogoče ugotoviti niti
iz okoliščin primera, se za pogodbo oziroma pogodbeno razmerje uporablja pravo, ki je z njima najtesneje povezano.
Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo
pravo, se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države, v kateri ima ladjar stalno prebivališče oziroma sedež.
V primeru iz prejšnjega odstavka se za pogodbo o vleki
uporabljajo določbe tega zakona.
Za način izvrševanja stranskih pravic in obveznosti pogodbenih strank (način vkrcevanja ali predaje tovora, računanje časa za postanek in podaljšani postanek, način plačila
voznine in podobno) se v primeru iz drugega odstavka tega
člena uporablja pravo kraja, kjer so bila posamezna dejanja
opravljena, oziroma kjer bi morala biti opravljena.
967. člen
Če prava, ki so ga izbrale stranke v pogodbi o reševanju
ladje, ni mogoče uporabiti za celo pogodbo ali za kakšno
razmerje, ki iz nje izhaja, ali če stranke niso izrecno izbrale
prava, ki ga je treba uporabiti, njihovega namena glede uporabe določenega prava pa ni mogoče ugotoviti niti iz okoliščin
primera, se za pogodbo oziroma pogodbeno razmerje uporablja pravo, ki je z njima najtesneje povezano.
Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo
pravo, se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom
države pristanišča, kjer je bilo reševanje končano, oziroma s
pravom prvega pristanišča, v katero je rešena ladja prispela
po končanem reševanju.
V vseh drugih primerih se uporabljajo določbe tega
zakona.
968. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se uporabljajo:
1. določbe tega zakona – če so bile reševane osebe,
ne da bi bile hkrati reševane tudi ladje ali stvari na ladji, in so
vse te osebe državljani Republike Slovenije ali, če je ladja
reševalka, reševana ladja ali ena izmed več njih slovenska
vojaška ladja ali slovenska javna ladja;
2. določbe prvega in drugega odstavka 627. člena, določbe 759. do 765. člena ter 770. in 773. člena tega zakona;
3. določbe zakona, ki ureja zastaranje terjatev in določbe tega zakona o zastaralnih rokih (774. člen tega zakona);
4. pravo države, katere pripadnost ima ladja reševalka
– za razdelitev nagrade za reševanje med lastnikom ali ladjarjem ladje reševalke in njeno posadko.
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Sporazum, sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je ničen.
969. člen
Za povračilo škode zaradi trčenja ladij se uporabljajo:
1. pravo države, v katere teritorialnem morju ali katere
notranjih morskih vodah je prišlo do trčenja;
2. določbe tega zakona – če je prišlo do trčenja na
odprtem morju.
Ne glede na prejšnji odstavek se za povračilo škod
zaradi trčenja ladij uporablja:
1. če imajo vse ladje, med katerimi je prišlo do trčenja,
isto državno pripadnost – pravo te države;
2. če imajo ladje, med katerimi je prišlo do trčenja različno državno pripadnost, pravo vseh teh držav pa je enako
– pravo teh držav.
970. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, ki odkazujejo na
tuje pravo, se uporabljajo:
1. določbe tega zakona – če so vse zainteresirane osebe državljani Republike Slovenije ali slovenske pravne osebe
ali če je ena izmed ladij, med katerimi je prišlo do trčenja,
slovenska vojaška ladja ali slovenska javna ladja;
2. določbe drugega odstavka 745. člena, prvega odstavka 746. člena in 747. do 752. člena tega zakona;
3. določbe zakona, ki ureja zastaranje terjatev, in določbe tega zakona o zastaralnih rokih (754. člen tega zakona).
Sporazum, sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je ničen.
971. člen
Če prava, ki so ga stranke izbrale, ni mogoče uporabiti
za celo pogodbo ali za kakšno razmerje, ki izhaja iz pogodbe,
ali če stranke niso izrecno izbrale prava, ki ga je treba uporabiti, njihovega namena glede uporabe določenega prava
pa ni mogoče ugotoviti niti iz okoliščin primera, se v primeru
skupne havarije uporablja pravo pristanišča, v katerem je bil
izkrcan zadnji del tovora, ki je bil na ladji takrat, ko je prišlo
do skupne havarije.
Če so v primeru skupne havarije vse stranke državljani
Republike Slovenije ali slovenske pravne osebe, se v primerih iz prejšnjega odstavka uporablja slovensko pravo.
972. člen
Če prava, ki so ga izbrale stranke za pogodbo o gradnji, predelavi ali popravilu ladij, ni mogoče uporabljati za
celo pogodbo ali za kakšno razmerje, ki iz nje izhaja, ali če
stranke niso izrecno določile prava, ki ga je treba uporabiti,
njihovega namena glede uporabe določenega prava pa ni
mogoče ugotoviti niti iz okoliščin primera, se za pogodbo
oziroma pogodbeno razmerje uporablja pravo, ki je z njima
najtesneje povezano.
Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo
pravo, se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom
države, kjer je ladjedelnica.
973. člen
Za pogodbo o pomorskem zavarovanju in za razmerja,
ki izhajajo iz nje, se uporablja pravo sedeža zavarovalnice
pod pogojem:
1. da stranke niso izrecno določile prava, ki se mora
uporabiti za pogodbo, njihovega namena glede uporabe
določenega prava pa ni mogoče ugotoviti niti iz okoliščin
primera;
2. da prava, katerega uporabo so stranke določile, ni
mogoče uporabiti za del pogodbe ali za kakšno pravno razmerje iz pogodbe – vendar samo za ta del pogodbe oziroma
na to pravno razmerje.
Ne glede na prejšnji odstavek se za razmerja iz pogodbe o pomorskem zavarovanju uporablja slovensko pravo, če
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so vse zainteresirane osebe v tej pogodbi državljani Republike Slovenje s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali
slovenske pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, gre
pa za zavarovane predmete, ki so izpostavljeni kritim rizikom
izključno na ozemlju Republike Slovenije.
974. člen
Določbe tega zakona o dviganju potopljenih stvari se
smiselno uporabljajo tudi za dviganje stvari, potopljenih izven
teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije, če ima na stvari lastninsko pravico pravna ali fizična
oseba s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji, dviga pa jo druga takšna oseba.
975. člen
Slovensko sodišče je izključno pristojno za sojenje:
1. v sporih o nagradi za reševanje slovenskih vojaških
in slovenskih javnih ladij ter o povračilu škode zaradi trčenja
ladij, med katerimi je slovenska vojaška ladja ali slovenska
javna ladja;
2. v sporih iz 406. do 408. člena tega zakona, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka za omejitev odgovornosti ladjarja, ki ga vodi slovensko sodišče;
3. v sporih iz 820. člena tega zakona, ki nastanejo med
likvidacijo skupne havarije ali zaradi tega postopka, če je
za obravnavo ugovorov zoper končno razdelitveno osnovo
pristojno slovensko sodišče;
4. v sporih, ki nastanejo med sodnim izvršilnim postopkom, ki ga vodi slovensko sodišče, ali zaradi tega postopka.
DESETI DEL – PREKRŠKI
976. člen
Z globo od 1.000.000 tolarjev do 20.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
1. če ne organizira kontrole nad opravljanjem nalog za
zagotovitev varnosti plovbe (1. točka 25. člena);
2. če ne zagotovi trajne kontrole nad varnostjo plovbe
(2. točka 25. člena);
3. če ladja po ukazu pristojnega organa ne krene takoj
na kraj požara oziroma nesreče (68. člen);
4. če se izvrši dejanje, ki ogroža varnost ljudi ali plovil,
onesnaži morje, poškoduje obalo, naprave in objekte, ki služijo za varnost plovbe, ter dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih teritorialnega morja
oziroma notranjih morskih vodah (69. člen);
5. če ne odstrani po nalogu pristojnega organa s plovne
poti poškodovana, nasedlo ali potopljeno plovilo, ki ovira ali
ogroža varnost plovbe (75. člen);
6. če ne postavi in vzdržuje luči in znamenj za zaznamovanje stalnih ali začasnih ovir na plovni poti (prvi odstavek
29. člena);
7. če iz plovila izpušča, odlaga ali odmetava v morje
odpadke, snovi ali predmete, ki bi lahko ovirali ali ogrožali
varnost plovbe ali onesnaževali okolje (76. člen).
Z globo od 150.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5. ali 7. točke
prvega odstavka tega člena.
977. člen
Z globo od 800.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
1. če ne vodi predpisanih podatkov, ki so pomembni za
varnost plovbe (3. točka 25. člena);
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2. če ne vodi dokumentov in zbira podatkov o pomorščakih, ki so vkrcani na ladjah, o njihovih izkušnjah, usposobljenosti, zdravstveni sposobnosti in sposobnosti za dodeljeno delo na ladji (4. točka 25. člena);
3. če ne organizira delovanja pristanišča tako, da zagotavlja varno plovbo, varstvo okolja in voda ter zaščito
pristanišča, zagotavlja pa tudi dejavnosti vleke in pilotaže
(41. člen);
4. če ne omogoča vsaki osebi pod enakimi pogoji uporabe pristanišča (prvi odstavek 42. člena);
5. če med trajanjem naravne nesreče ne zagotovi uporabe pristanišča kot objekta za varnost plovbe (drugi odstavek 42. člena);
6. če se nakladanje in razkladanje ladje vodi v nasprotju
s 105. členom.
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
978. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 7.000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik:
1. če upravlja plovilo oziroma opravlja druga dela v
zvezi z varnostjo plovbe oseba, ki je pod vplivom alkohola,
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
(63. člen);
2. če pri tem, ko opravlja izkrcevanje, prekrcevanje ali
vkrcevanje olj ali drugih tekočih kemikalij, ne izvrši potrebnih
varnostnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja morja in
širjenja izlitij tekočin v morje (71. člen);
3. če ladje, čolni in drugi plovni objekti, ki plovejo v
obalnem morju ne spoštujejo predpisa o obvezni oddaljenosti
od obale (77. člen);
4. če se opravlja pilotaža v nasprotju z določili 78. člena;
5. če takoj po prihodu ladje v prvo slovensko pristanišče
ne zaprosi za izmeritev slovenske ladje, zgrajene, kupljene
ali predelane v tujini za slovenskega naročnika, ki ni bila
izmerjena v tujini po določbah tega zakona (111. člen);
6. če ne zaprosi za izmeritev slovenske ladje, ki se gradi
v slovenski ali tuji ladjedelnici, takoj ko so na ladji vgrajeni
opločje, krov in pregraje (112. člen);
7. če ne zaprosi za ponovno izmeritev slovenske ladje
pred koncem predelave, ki spreminja bruto ali neto tonažo
oziroma največji dovoljeni spodriv ali nosilnost ladje, ali ne
stori tega po prihodu ladje v prvo slovensko pristanišče, če
se ladja predeluje v tujini, izmeritev ladje v tujini pa ni bila
opravljena po določbah tega zakona (tretji in četrti odstavek
113. člena);
8. če izroči v plovbo ali ima v plovbi ladjo brez katerekoli
ali brez veljavne ladijske listine in knjige, predpisane v tem
zakonu (118., 119.a, 120., 121., 125., 128., 129., 136., 137.
in 151. člen);
9. če oseba, ki upravlja čoln, med plovbo ne ravna skladno s predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu
človekovega življenja in okolja (143. člen);
10. če kot člana posadke vpiše na ladjo nekoga, ki nima
pomorske knjižice ali dovoljenja za vpis in pisne pogodbe o
zaposlitvi (prvi odstavek 153. člena);
11. če član ladijske posadke opusti dolžnost obvestitve
dežurnega častnika ladje ali poveljnika o dogodkih kot predpisuje 158. člen;
12. če poveljnik ladje ravna v nasprotju z določili 162.,
163. in 164. člena;
13. če položaj tovorne črte ali nadvodja ne ustreza podatkom iz listin iz 183. člena tega zakona ali če ladja ni naložena v skladu z dobljeno tovorno črto oziroma črto nadvodja
ali če tovor ni pravilno razporejen (184. člen);
14. če ladja nima imena in pristanišča vpisa (204. in
205. člen);
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15. če dvigne potopljeno stvar, čeprav je nima pravice
dvigniti (prvi odstavek 777. člena);
16. če na plovilu, ki ima radijsko postajo, ni organizirano
bdenje v skladu s predpisi o radijskem prometu (tretji odstavek 31. člena);
17. če pristaniških pristojbin ne objavi javno, če zanje ne
dobi soglasja ali če jih zaračunava v nasprotju s soglasjem
(prvi in drugi odstavek 56. člena);
18. če ne pridobi soglasja z vidika pogojev za varnost
plovbe (prvi odstavek 64. člena);
19. če med gradnjo ne prijavi spremembe meja obale in
morskih globin (drugi odstavek 64. člena);
20. če plovila in plavajoče naprave ovirajo javni promet
v pristanišču (prvi odstavek 74. člena);
21. če pluje v pristaniškem območju, ki služi mednarodnemu prometu brez dovoljenja (drugi odstavek 74. člena);
22. če opravlja vodne prireditve in druge aktivnosti brez
dovoljenja (tretji odstavek 74. člena);
23. če ladja ne spoštuje pogojev obvezne pilotaže in
obvezne vleke plovil (81. in 88. člen);
24. če se po opravljenem nadzorstvu nad gradnjo oziroma predelavo ali katerem koli pregledu ladje spremeni ali
predela ladijski trup, njene stroje, naprave ali oprema brez
soglasja klasifikacijskega zavoda (99. člen);
25. če pluje ladja zunaj določenih meja plovbe ali v
nasprotju z določenimi pogoji (101. člen);
26. če prevaža potnike z ladjo, ki ni potniška, ali vkrca
več potnikov, kakor je določeno (102. in 104. člen);
27. če potniška ladja ne spoštuje določil o zbiranju,
hranjenju in zagotavljanju podatkov o osebah na ladji (četrti
odstavek 65. člena);
28. če ladja, ki vpluje v pristanišče Republike Slovenije,
ni opremljena s samodejnim sistemom identifikacije (AIS)
in sistemom zapisovanja podatkov (VDR) (šesti odstavek
65. člena);
29. če lastnik oziroma imetnik plavajoče naprave nima
dovoljenja za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče
naprave na morsko dno (prvi odstavek 149. člena).
Z globo od 150.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 4., 5., 8., 18., 19., 20.,
21., 22. ali 29. točke prvega odstavka tega člena.
979. člen
Z globo 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poveljnik
tuje trgovske ladje ali oseba, ki ga nadomešča, če pilotira
ladjo v teritorialnem morju oziroma v notranjih morskih vodah Republika Slovenije pilot, ki ni pooblaščen za pilotiranje
(79. člen).
Z globo 85.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. poveljnik tuje ladje ali oseba, ki ga nadomešča, ki
prevaža na ladji več kot 2.000 ton olja, če ladja nima potrdila
o zavarovanju ali o drugem finančnem poroštvu za premoženjsko odgovornost za škodo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem, ko vplove ali izplove iz pristanišča Republike
Slovenije, ali v pristanišču vkrcava ali izkrcava olje (prvi
odstavek 67. člena);
2. poveljnik slovenske ladje ali oseba, ki ga nadomešča:
a) če ladja, ki mora imeti ladijsko radijsko postajo, ne
organizira nepretrgane službe bedenja v skladu s predpisi o
radijskem prometu (tretji odstavek 31. člena);
b) če odplove iz pristanišča z ladjo, ki nima določenega
števila članov posadke s predpisano strokovno izobrazbo
(151. člen);
c) če osebno ne vodi ladje, kadar to zahteva varnost
ladje, ko plove v pristanišče, kanal, prekop ali reko, ali ko
plove iz njih (drugi odstavek 163. člena);
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d) če ob neposredni vojni nevarnosti ali v vojni med
Republiko Slovenijo in drugo državo ne ukrene glede ladje,
oseb in tovora na ladji vsega, kar je potrebno (prvi in drugi
odstavek 169. člena);
e) če v primeru vojne med drugimi državami, v kateri je
Republika Slovenija ostala nevtralna, ladja pa je v pristanišču ene izmed vojskujočih se držav ali na poti v pristanišče
vojskujoče se države, ali mora pluti skozi teritorialno morje
ali notranje morske vode, vojskujočih se držav, ne zahteva
navodil od ladjarja, če to ni mogoče, pa od pristojnih državnih
organov (tretji odstavek 169. člena);
f) če med potovanjem ladje ne ukrene zoper člana posadke, potnika ali druge osebe na ladji, ki je storila kaznivo
dejanje, vsega, kar je potrebno, da se preprečijo ali omilijo
škodljive posledice dejanja in storilec pokliče na odgovornost
(prvi, drugi in četrti odstavek 175. člena);
g) če ne pridobi predhodnega soglasja pred opravljanjem
čiščenja ladje z nevarnimi plini ali deratizacije (73. člen).
980. člen
Z globo 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek član
ladijske posadke, ki krši svoje dolžnosti, predpisane s tem
zakonom, ker ne ravna po pravilih navigacije in s tem ogroža
varnost prometa ali poškoduje ladjo ali tovor na njej, ali ogroža varnost potnikov na ladji ali drugih članov ladijske posadke
ali okolje pred onesnaženjem z nevarnimi in škodljivimi snovmi (oljem, odpadki tekočih goriv in njihovimi mešanicami,
odplakami in drugimi odpadnimi snovmi ter z radioaktivnimi
ali podobnimi odpadki) z ladje (157. člen).
981. člen
Z globo 75.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča, če ladja, ki prihaja iz
tujine, vzpostavi promet z drugimi ladjami, organizacijami
in osebami na kopnem, preden dobi od Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo dovoljenje za prost promet z obalo
(drugi odstavek 65. člena).
Z globo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poveljnik
ladje ali oseba, ki ga nadomešča:
1. če vodi nakladanje in razkladanje ladje v nasprotju
s 105. členom;
2. če plove ladja izven določenih meja plovbe ali v
nasprotju z določenim namenom ali če ladja odplove na
potovanje, za katero ni spoznana za sposobno (91. člen in
101. člen);
3. če v nasprotju s tem zakonom (102. člen) prevaža
potnike z ladjo, ki ni potniška;
4. če v nasprotju s tem zakonom (104. člen) vkrca na
ladjo več potnikov kot je določeno;
5. če vkrca ali razporedi tovor na ladji v nasprotju s
105. členom;
6. če na ladji v nasprotju s tem zakonom nima katerekoli
izmed ladijskih listin in knjig (prvi odstavek 116. člena);
7. če na zahtevo pooblaščenih organov ne pokaže ladijskih listin ali knjig (drugi odstavek 116. člena);
8. če v predpisanih rokih ne opravi vaj s čolni in drugimi
rešilnimi sredstvi in napravami za odkrivanje, preprečevanje
in gasitev požara (drugi odstavek 162. člena);
9. če na ladji ne skrbi za preskrbo, za ladijsko administracijo, za vzdrževanje ladje, za varnost ladijskih naprav, za
pravilno nakladanje, zlaganje, prevoz in razkladanje tovora,
za pravilno vkrcevanje, oskrbo in izkrcevanje potnikov ter za
izvrševanje vseh nalog v zvezi z delovnim procesom (prvi
odstavek 162. člena).
982. člen
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poveljnik
ladje ali oseba, ki ga nadomešča:
1. če v primeru, ko so ostali brez uspeha vsi ukrepi
za rešitev ladje v nevarnosti in je uničenje ladje neizbežno,
ne ukrene vsega kar je potrebno za rešitev ladijskega dnev
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nika, če okoliščine primera to dovoljujejo, pa tudi za rešitev
drugih ladijskih knjig, ladijskih listin, pomorskih kart zadevnega potovanja in gotovine v ladijski blagajni (drugi odstavek
165. člena);
2. če o dogodkih iz 170. člena tega zakona ne predloži
poročila z izpiskom iz ladijskega dnevnika pristojnemu organu v državi ali tujini (drugi odstavek 166. člena);
3. če ne pošlje po radijskih komunikacijah obvestila
o kakršnikoli neposredni nevarnosti za varnost plovbe, na
katero naleti (prvi odstavek 167. člena);
4. če o rojstvu in smrti ter o sprejeti izjavi poslednje
volje ne sestavi na predpisani način zapisnika in ga ne izroči
pristojnemu organu v prvem domačem pristanišču, v tujini pa
najbližjemu diplomatskemu oziroma konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije (168. člen);
5. če o kaznivem dejanju, storjenem na ladji medtem,
ko je bila ladja v tujini, ne poroča diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v državi, v
katere prvo pristanišče priplove ladja po storjenem kaznivem
dejanju, ali če s storilcem kaznivega dejanja ne ravna po navodilih tega diplomatskega ali konzularnega predstavništva
(tretji odstavek 175. člena);
6. če samovoljne zapustitve ladje člana posadke, ki je
državljan Republike Slovenije, v tujini ne naznani pristojnemu
organu (prvi odstavek 176. člena);
7. če v ladijski dnevnik ne vpiše v določenem roku ali
na določen način dogodkov, dejanj in storjenih ukrepov,
ki bi jih moral vpisati (prvi odstavek 166. člena, drugi odstavek 167. člena, drugi odstavek 172. člena, drugi odstavek 174. člena, peti odstavek 175. člena in tretji odstavek
176. člena);
8. če ne vpiše v ladijski dnevnik razlogov, zaradi katerih
ni krenil na pomoč osebam v nevarnosti in jih začel reševati,
ali pa razlogov, zaradi katerih ni reševal ladje in stvari z ladje
(drugi odstavek 179. člena in tretji odstavek 180. člena);
9. če ladji, s katero se je trčila njegova ladja, ne sporoči
imena zadnjega pristanišča, iz katerega je njegova ladja izplula, in imena pristanišča, v katero plove, čeprav bi to lahko
storil (drugi odstavek 753. člen).
983. člen
(črtan)
984. člen
Z globo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. dopusti uporabo čolna, ki nima dovoljenja za plovbo
(142. člen);.
2. dopusti, da s čolnom upravlja neusposobljena oseba
(144. člen);
3. dopusti uporabo čolna, ki ni vpisan v vpisnik čolnov
(217. člen).
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
985. člen
Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. odkloni preizkus s sredstvi ali napravami ali strokovni
pregled, da se ugotovi, ali je pod vplivom alkohola, mamil,
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi (63. člen);
2. upravlja čoln in za to ni usposobljena (144. člen);
3. upravlja čoln, ki ni vpisan v vpisnik čolnov
(217. člen);
4. nima dovoljenja za plovbo (drugi odstavek 141. člena).
986. člen
Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če:
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1. se na čolnu nahaja več oseb ali tovora, kot je dovoljeno (60. člen);
2. ne upošteva plovbnega režima, kot določajo pravila o
izogibanju trčenj na morju ali drugi predpisi o varnosti plovbe
(61. člen);
3. čoln nima predpisane opreme (142. člen).
987. člen
Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba,
ki se v pristanišču kopa ali v tovornem pristanišču ribari
(74. člen).
988. člen
Če je zaradi prekrška pri vožnji s čolnom nastala nesreča, ki je imela za posledico premoženjsko škodo ali lahko
telesno poškodbo, se pravna oseba oziroma samostojni podjetnik kaznujeta z globo 500.000 tolarjev, fizična oseba pa z
globo 150.000 tolarjev.
Enako se kaznuje fizična oseba, ki je povzročila nesrečo
in ne da svojih podatkov drugemu udeležencu za uveljavljanje
odškodninskih in drugih zahtevkov ali zapusti kraj nesreče
pred prihodom pristojnega organa, razen če bi s tem oviral
varnost plovbe, ali zaradi reševanja in nudenja pomoči.
989. člen
Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če:
1. na čolnu nima veljavne listine o vpisu čolna v register
čolnov ali dovoljenja za plovbo (tretji odstavek 141. člena);
2. med plovbo na čolnu nima veljavne listine o usposobljenosti za upravljanje čolna (144. člen);
3. če čoln nima predpisane označbe (204. člen).

Pomorski zakonik – PZ (Uradni list RS, št. 26/01)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
ENAJSTI DEL – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
990. člen
Listine, izdane na podlagi zakona o pomorski in notranji
plovbi pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo pod pogoji in za
čas, kot je to določeno z dosedanjimi predpisi, vendar ne dlje
kot 2 leti od dneva pričetka veljavnosti tega zakona.
991. člen
Do uveljavitve predpisov, za katerih izdajo je po tem
zakonu pooblaščena vlada ali minister, se smiselno uporabljajo naslednji predpisi in drugi akti, kolikor niso v nasprotju
z ustavo in tem zakonom:
– Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke za varno plovbo, ki jo morajo imeti morske ladje trgovske mornarice
SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 29/81, 32/81),
– Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke za varno plovbo, ki jo morajo imeti ladje notranje plovbe trgovske
mornarice SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 32/82),
– Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in o izpitnem programu za pridobitev posebnih
pooblastil (Uradni list RS, št. 33/98),
– Pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah in dovoljenjih za vkrcanje (Uradni list SFRJ, št. 13/81),
– Pravilnik o službenih oblekah članov posadke morskih
ladij notranje plovbe (Uradni list SFRJ, 37/66),
– Navodilo o postopku v primeru bega člana posadke
– jugoslovanskega državljana z ladje jugoslovanske trgovske
mornarice v tujino in bega člana posadke – tujca s tuje ladje v
jugoslovanskem pristanišču (Uradni list SFRJ, št. 19/66),
– Pravilnik o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih listin in knjig ladij trgovske mornarice SFRJ (Uradni list
SFRJ, št. 16/80, 25/88),
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– Odredba o kategorijah plovbe morskih ladij (Uradni
list SFRJ, št. 59/78),
– Pravilnik o določitvi imena, oznake in razpoznavnih
znakov ladij in o vodenju evidence o imenih ladij (Uradni list
SFRJ, št. 77/82),
– Pravilnik o izobešanju zastave trgovske mornarice
SFR Jugoslavije in znakov na ladjah trgovske mornarice SFR
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 2/81),
– Pravilnik o določanju nadvodja za ladje trgovske mornarice FNRJ, ki ne opravljajo mednarodnih potovanj (Uradni
list SFRJ, št. 32/51, 29/61),
– Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in
pooblastilih članov posadk ladij notranje plovbe trgovske
mornarice SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 32/82, 30/83, 30/87),
– Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in
pooblastilih članov posadk morskih ladij trgovske mornarice
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/98 in 65/99),
– Odredba o obvezni obalni pilotaži na določenih področjih obalnega morja SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 22/88),
– Pravilnik o opravljanju poskusne vožnje ladij (Uradni
list SFRJ, št. 22/88),
– Odredba o varovalni napravi za grotlo strojnice na
krovu nadvodja tankerja trgovske mornarice FNRJ (Uradni
list FNRJ, št. 45/57),
– Odredba o uporabi pokrovov in premičnih prečnikov
žrel na nezavarovanih delih glavnega krova in gornjih krovov na ladjah trgovske mornarice FNRJ (Uradni list FNRJ,
št. 39/59),
– Odredba o zapiranju izmeritvenih odprtin na ladjah jugoslovanske trgovske mornarice (Uradni list SFRJ,
št. 25/69),
– Pravilnik o ugotavljanju stabilnosti potniških ladij trgovske mornarice FNRJ (Uradni list FNRJ, št. 31/59),
– Navodilo o programu in načinu dela ladijskih meteoroloških postaj, ki se nahajajo na morskih ladjah jugoslovanske
trgovske mornarice (Uradni list SFRJ, št. 15/80)
– Pravilnik o sredstvih za navigacijo na ladjah trgovske
mornarice FNRJ (Uradni list FNRJ, št. 15/55),
– Pravilnik o ladijskih svetilkah in sredstvih za dajanje
optičnih in zvočnih signalov na ladjah jugoslovanske trgovske
mornarice (Uradni list SFRJ, št. 51/66, 7/67),
– Pravilnik o električnih napeljavah in zaščiti pred požarom ladij trgovske mornarice (Uradni list FNRJ, št. 22/60,
24/60, 28/60),
– Pravilnik o določitvi poslov na ladjah trgovske mornarice (Uradni list FNRJ, št. 5/50),
– Pravilnik o vpisu ladij v določene vpisnike, o podatkih,
ki se vnašajo v list glavne knjige vpisnika ladij, o zbirkah spričeval, pomožnih knjigah, ki se vodijo poleg zapisnikov ladij in
obrazcev teh spričeval in knjig (Uradni list SFRJ, št. 68/78),
– Pravilnik o določitvi tovornih linij morskih ladij (Uradni
list SFRJ, št. 20/70),
– Pravilnik o preprečevanju trčenj na morju (Uradni list
SFRJ, št. 4/79, 25/85, 84/89),
– Pravilnik o raziskovanju ladijskih nesreč (Uradni list
SFRJ, št. 24/89),
– Pravilnik o oznakah na plovnih poteh v obalnem morju
SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 13/81),
– Uredba o pristopu, prehodu in muditvi tujih vojaških in
znanstveno-raziskovalnih ladij v obalnem morju SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 74/89),
– Uredba o pristopu in muditvi tujih jaht in tujih čolnov,
namenjenih razvedrilu ali športu v obalnem morju, rekah in
jezerih SFR Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 38/87, 33/88),
– Odločba o določitvi pristanišč, v katerih se izdaja
spričevalo o deratizaciji in spričevalo o oprostitvi deratizacije
(Uradni list SFRJ, št. 8/76, 21/77),
– Uredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati luke oziroma pristanišča za mednarodni promet ter plovne poti, na
katerih velja mednarodni ali meddržavni plovbni režim (Uradni list SFRJ, št. 37/83),
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– Odlok o določitvi luk in pristanišč, ki so namenjena za
mednarodni promet (Uradni list SFRJ, št. 28/84 in 36/89),
– Odlok o določitvi plovnih poti mednarodnega pomena
(Uradni list SFRJ, št. 21/65, 32/74, 39/75 in 58/76),
– Pravilnik o preiskovanju ladijskih nesreč (Uradni list
SFRJ, št. 24/89),
– Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za
pridobitev nazivov pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98),
– Sklep o začasni določitvi organizacij za opravljanje
strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ladij in
plovnih objektov za plovbo (Uradni list RS, št. 16/96),
– Sklep o začasni določitvi organizacij za opravljanje
strokovno tehničnih del s področja varnosti pomorske in
notranje plovbe (Uradni list RS, št. 37/95),
– Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno
tehničnih del za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje
plovil za rekreacijo (Uradni list RS, št. 2/99),
– Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno
tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ribiških ladij in
čolnov za plovbo in ribolov (Uradni list RS, št. 76/99),
– Pravilnik o zapisniku, ki ga sestavi poveljnik ladje ob
rojstvu ali smrti in o sprejetju izjave poslednje volje na ladji
trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 17/80),
– Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 33/98 in
87/2000),
– Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice (Uradni
list RS, št. 33/98),
– Pravilnik o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list
SRS, št. 13/89 in Uradni list RS, št. 90/98 in 100/2000),
– Odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnosti
čolnov za plovbo ter njihovo izmeritev in višini stroškov za
opravljanje izpitov za voditelja čolna ter preizkusov znanja
za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 5/92),
– Odredba o določitvi organizacij za opravljanje pregledov čolnov notranje plovbe (Uradni list RS, št. 9/91-I),
– Pravilnik o redu v lukah in drugih delih obalnega morja
(Uradni list SRS, št. 14/84 in RS, št. 16/94),
– Pravilnik o strokovni izobrazbi, dobi plovbe, izpitnem
programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za pilota
obalne pilotaže (Uradni list SFRJ, št. 20/67),
– Navodilo o izkaznici pomorskega pilota (Uradni list
SFRJ, št. 46/65),
– Odredba o zaznamovanju pilotskih ladij in o klicnih
znakih za pilotiranje (Uradni list SFRJ, št. 49/65),
– Odredba o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo
v III. bazenu koprskega pristanišča (Uradni list RS, št. 11/98),
– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 73/98,
77/98 – popr., 26/2000 in 1/01),
– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni
in jahte (Uradni list RS, št. 98/99),
– Zakon o zdravstvenem nadzoru nad člani posadke
trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 45/73, 42/86),
– Pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene sposobnosti člana posadke na ladji (Uradni list SRS, št. 38/84,
22/89),
– Odredba o določitvi zdravstvenih organizacij, ki opravljajo zdravstvene preglede in imunizacijo za člane posadk
na ladjah (Uradni list SRS, št. 38/84),
– Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih
tankerjev z ločenim balastom (Uradni list RS, št. 1/2000 in
23/2000),
– Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu
znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/2000 in
87/2000),
– Odredba o določitvi plačila za delo in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah (Uradni list RS,
št. 2/01).
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992. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 103. člen Zakona o sodiščih, kolikor se nanaša na
odločanje o vpisih v register ladij (Uradni list RS, 19/94,
45/95 in 38/99);
– Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni
list SRS, št. 17/88), kolikor se nanaša na pomorsko plovbo;
– Zakon o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77, 21/78
29/86)
– Zakon o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ,
št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89, 29/90), kolikor se nanaša na
pomorsko plovbo;
– Zakon o obalnem morju in epikontinentalnem pasu
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 49/87);
– Zakon o Jugoslovanskem ladijskem registru (Uradni
list SFRJ, št. 6/89);
– Zakon o Ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih
poti (Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77, 17/81).
993. člen
Za razmerja, nastala pred uveljavitvijo tega zakona, se
uporabljajo predpisi, ki so veljali, oziroma pravna pravila, ki
so se uporabljala v času njihovega nastanka.
994. člen
Upravljalci obstoječih pristanišč morajo v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve predpisa iz 39. člena tega zakona
na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo vložiti vlogo
za izdajo dovoljenja za odprtje pristanišča za javni promet
(obratovalno dovoljenje).
995. člen
Vlada in posamezni ministri izdajo predpise, predvidene
s tem zakonom, v roku enega leta od dneva uveljavitve tega
zakona.
996. člen
Postopki za vpis v register, glede katerih na dan uveljavitve tega zakona še ni bila izdana pravnomočna odločba, se
dokončajo po predpisih, ki so veljali ob začetku postopka.
997. člen
Prvo koncesijsko pogodbo o upravljanju, vodenju, razvoju in rednem vzdrževanju pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču sklene Republika Slovenija z
osebo zasebnega prava, ki opravlja te dejavnosti na dan
uveljavitve tega zakona.
Koncesijska pogodba iz prejšnjega odstavka, mora biti
sklenjena v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
998. člen
Določba drugega odstavka 90. člena tega zakona ne
velja za članice Evropske unije z dnem, ko Republika Slovenija postane članica Evropske unije.
Pogoj vzajemnosti iz 7. člena tega zakona se ne uporablja za članice Evropske unije od dne, ko Republika Slovenija
postane članica Evropske unije.
999. člen
Ta zakon začne veljati 30 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega
zakonika – PZ-A (Uradni list RS, št. 21/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Zakon o dopolnitvah Pomorskega zakonika – PZ-B
(Uradni list RS, št. 2/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega
zakonika – PZ-C (Uradni list RS, št. 49/06) vsebuje naslednjo končno določbo:
96. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

MINISTRSTVA
5103.

Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih
jamah

Na podlagi drugega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in četrtega odstavka 12. člena Zakona o varstvu
podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1)
izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o sporočanju podatkov o podzemnih jamah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa obseg in način sporočanja podatkov o odkritju in raziskovanju podzemne jame
(v nadaljnjem besedilu: jama) ali dela jame Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstveno raziskovalnega centra SAZU
(v nadaljnjem besedilu: inštitut), način priprave podatkov,
ki jih inštitut letno sporoča Zavodu Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: zavod), ter vsebino,
način in obliko sporočanja podatkov o spremljanju stanja
jam zavodu.
2. člen
(namen pravilnika)
Podatki iz prejšnjega člena so osnova za zbiranje in
izpopolnjevanje podatkov o jamah ter za spremljanje stanja
jam.
II. SPOROČANJE, PREVERJANJE IN POSREDOVANJE
PODATKOV
3. člen
(sporočanje fizične ali pravne osebe)
(1) Fizična oseba ali pravna oseba, ki odkrije del narave,
za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame,
mora svoje odkritje sporočiti inštitutu v čim krajšem času.
(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe,
ki sporoča podatke o odkritju,
2. kratek opis odkritja,
3. opis lokacije in
4. opis dostopa do jame.
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4. člen
(sporočanje o odkritju in raziskovanju)
(1) Oseba, usposobljena za samostojno jamarsko delovanje (v nadaljnjem besedilu: jamar), sporoča podatke o
odkrivanju in raziskovanju jam inštitutu. Podatki se sporočajo
enkrat letno, in sicer do 31. januarja tekočega leta za obdobje
od 1. januarja do 31. decembra preteklega leta.
(2) Oseba, ki pridobi podatke o jamah med odkrivanjem
in raziskovanjem jam v znanstveno-raziskovalne namene,
sporoča podatke inštitutu najpozneje do 31. decembra tekočega leta za podatke pridobljene v preteklem letu.
(3) Za jamarje, ki so združeni v društvu, posreduje podatke iz prejšnjega odstavka društvo.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
lahko za jame, ki so bile odkrite v preteklem letu, in do konca
preteklega leta niso bile do konca raziskane, sporoči samo
podatke za tisti del jame, ki je že raziskan.
5. člen
(oblika in vsebina)
(1) Podatki iz prejšnjega člena morajo biti oddani v pisni
obliki in morajo pri domnevno novo odkriti jami, kateri inštitut
še ni dodelil evidenčne številke (v nadaljnjem besedilu: nova
jama), obsegati najmanj naslednje podatke:
1. ime jame z morebitnimi sinonimi;
2. izsek iz lista Temeljnega topografskega načrta (v
nadaljnjem besedilu: TTN) v merilu 1:5.000 ali 1:10.000 z
vrisano lego vhoda v jamo;
3. koordinati vhoda po Gauss-Krügerjevem ali drugem
veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu in navedbo
nadmorske višine vhoda, določeno na terenu s pomočjo in
navedbo enega izmed naslednjih načinov:
a. teodolitskega poligona (navezava na trigonometrično
točko),
b. kompasnega poligona (navezava na trigonometrično
točko),
c. GPS sprejemnika,
č. GPS sprejemnika in karte TTN v merilu 1:5.000 ali
1:10.000 ali
d. TTN v merilu 1:5.000 ali 1:10.000;
4. načrt in osnovno merilno dokumentacijo;
5. podatek o dokumentiranem največjem višinskem razponu jame (v nadaljnjem besedilu: skupna globina jame), ki
izhaja iz načrta ali osnovne merilne dokumentacije;
6. podatek o absolutni dolžini osi jame ali horizontalni
dolžini osi jame (v nadaljnjem besedilu: skupna dolžina jame),
ki izhaja iz načrta ali osnovne merilne dokumentacije;
7. datum odkritja jame;
8. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki
je prispevala podatke za evidentiranje jame;
9. osebno ime ter naslov prvopristopnikov v jami;
10. podatek o opremi, potrebni za obisk pretežnega
dela jame;
11. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
12. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju in
onesnaženosti;
13. podatek o tem, ali je jama vojno grobišče;
14. podatek o tem, ali v jami še poteka odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje jame z okvirno navedbo datuma,
predvidenega za zaključek raziskovanja.
(2) Če se podatki oddajo v obliki jamarskega raziskovalnega zapisnika, morajo vsebovati podatke iz prejšnjega
odstavka.
(3) Ne glede na 4. točko prvega odstavka tega člena v
predpisanem roku ni treba oddati načrta za jamo iz četrtega
odstavka 4. člena tega pravilnika, če ta še ni izdelan.
(4) Glede na stanje jame se lahko v sporočilu iz prvega
odstavka tega člena predlaga razvrstitev jame glede na režim
vstopa v jamo.
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6. člen
(poimenovanje nove jame)
(1) Oseba, ki odkrije novo jamo, lahko predlaga ime
jame.
(2) Pri predlogu poimenovanja jame se mora upoštevati
splošno ali krajevno znano domače ime jame.
(3) Če ni splošno ali krajevno znanega domačega imena jame, je pri predlogu poimenovanja jame treba upoštevati
naslednja pravila:
– ime jame mora biti slovensko in mora biti zapisano z
znaki slovenske abecede, izjemoma pa se lahko jama poimenuje z lastnim imenom mednarodno priznane osebe in se
pri tem uporabi tudi druge znake latinske abecede;
– črkovnemu zapisu imena lahko z razmakom sledijo
največ tri številke;
– ime je lahko dolgo največ 64 znakov;
– pri sestavljenih imenih se upoštevajo določila slovenskega pravopisa;
– ime jame ne sme biti vulgarno ali žaljivo;
– pri predlogu, kjer je del imena geografsko ime kraja
ali kakšno drugo geografsko poimenovanje, se zanj uporablja
zapis, skladen z zapisom na topografski karti oziroma v Registru zemljepisnih imen (REZI) Geodetske uprave Republike
Slovenije;
– ime jame je lahko sestavljeno kot kombinacija treh
črk, vezaja, največ treh številk in v oklepaju navedenega
geografskega imena območja;
– pri določanju imen se smiselno uporabljajo Toponimska navodila za Slovenijo Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) Pravila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primeru iz drugega odstavka tega člena.
7. člen
(obseg sporočanja za nov del že znane jame)
Za domnevno nov del že znane jame je treba oddati
najmanj naslednje podatke:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi;
3. načrt in pripadajočo osnovno merilno dokumentacijo
z jasno opredeljeno izhodiščno točko v že znanem delu
jame;
4. podatek o skupni globini novega dela jame, ki izhaja
iz načrta oziroma osnovne merilne dokumentacije in se določa relativno glede na izhodiščno točko iz prejšnje točke;
5. podatek o skupni dolžini jame, ki izhaja iz načrta oziroma osnovne merilne dokumentacije in se določa relativno
glede na izhodiščno točko iz 3. točke tega člena;
6. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju
in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
7. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti.
8. člen
(obseg sporočanja popolnejšega podatka
za že znano jamo)
(1) Če se ugotovi popolnejši podatek za že znano jamo,
je treba oddati najmanj naslednje podatke:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi;
3. popolnejše podatke o jami;
4. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe,
ki je prispevala podatke.
(2) Če se podatek iz prejšnjega odstavka nanaša na
lego vhoda v že znano jamo, je treba zlasti:
1. priložiti izsek iz TTN v merilu 1:5.000 ali 1:10.000 z
vrisano staro in na novo določeno lego vhoda v jamo;
2. navesti koordinate vhoda in podatek o nadmorski
višini vhoda v skladu s 3. točko prvega odstavka 5. člena
tega pravilnika.
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9. člen
(način preverjanja podatkov)
(1) Inštitut strokovno preveri prejete podatke tako, da za
vsako jamo posebej ugotovi, če:
– gre za jamo v skladu z zakonom, ki določa varstvo
podzemnih jam;
– gre za novo jamo ali nov del že znane jame, kar
ugotovi tako, da sporočene podatke strokovno primerja z
obstoječimi podatki že znanih jam oziroma z obstoječimi
podatki za isto jamo;
– ležijo sporočene koordinate vhoda v jamo znotraj
meja Republike Slovenije;
– se sporočene koordinate vhoda v jamo ujemajo z
ostalimi podatki, sporočenimi za isto jamo (ime, če to vsebuje geografsko opredelitev, nadmorska višina vhoda, lega,
vrisana na izsek iz TTN, in druge krajevne opredelitve v
oddanem gradivu);
– gre za popolnejše podatke za že znano jamo, vključno
z natančnejšo določitvijo lege vhoda v že znano jamo, kar
določi tako, da sporočene podatke primerja z obstoječimi
podatki za isto jamo.
(2) Inštitut strokovno preverjene podatke zbira v računalniški bazi.
(3) Zapis za vsako jamo v računalniški bazi vsebuje
naslednja polja:
1. evidenčna številka jame;
2. katastrska številka jame v italijanskem katastru za
jame na območju, ki je bilo med obema vojnama na ozemlju
Kraljevine Italije (VG številka), če ta obstaja;
3. ime jame;
4. morebitnimi sinonimi;
5. prvi tip jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji;
6. drugi tip jame po mednarodno primerljivi klasifikaciji;
7. y-Gauss-Krügerjeva koordinata vhoda v jamo ali
y-koordinata vhoda v jamo po drugem veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu;
8. x-Gauss-Krügerjeva koordinata vhoda v jamo ali
x-koordinata vhoda v jamo po drugem veljavnem pravokotnem koordinatnem sistemu;
9. navedbo nadmorske višine vhoda v jamo;
10. način določitve lege;
11. skupna dolžina jame;
12. skupna globina jame;
13. datum odkritja jame;
14. osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe,
ki je prispevala podatke za evidentiranje jame;
15. osebna imena prvopristopnikov v jami;
16. oprema, potrebna za obisk jame;
17. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame (splošna oznaka), če jih jama ima;
18. podatek o stanju jame, zlasti o poškodovanju, uničenju in onesnaženosti;
19. podatek o tem, ali je jama vojno grobišče;
20. datum zadnje spremembe vpisa podatkov;
21. polja zapisa, ki so bila spremenjena.
(4) Podatka o skupni globini in dolžini jame se morata
ujemati z načrtom jame oziroma oddano osnovno merilno
dokumentacijo.
(5) S sporočenimi podatki se ravna v skladu z zakonom,
ki ureja avtorske in sorodne pravice in z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
10. člen
(postopek pri novi jami)
(1) Inštitut doda nov zapis v računalniško bazo osnovnih
podatkov o jamah, če ugotovi, da gre pri sporočenih podatkih
za novo jamo v skladu z zakonom, ki določa varstvo podzemnih jam. Podatke, ki jih sporočajo fizične ali pravne osebe iz
3. člena tega pravilnika, se pred vpisom v računalniško bazo
preverijo na terenu.
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(2) Nova jama pridobi svoje ime z vpisom v računalniško bazo osnovnih podatkov o jamah.
(3) Če je predlagano ime v skladu s 6. členom tega pravilnika, se vpiše to ime. Če predlagano ime jame ni v skladu
s 6. členom tega pravilnika inštitut pozove predlagatelja, da
svoj predlog imena uskladi s tem pravilnikom. Če predlagatelj
imena v postavljenem roku ne predlaga pravilnega imena,
poimenuje jamo inštitut.
(4) Če sporočeni podatki ne omogočajo izpolnitev vseh
polj v računalniški bazi iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
inštitut pisno pozove osebo, ki je podatke sporočila, naj jih v
roku enega meseca dopolni.
(5) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena mora
vsak zapis za novo jamo v računalniški bazi vsebovati vsaj
naslednje podatke:
– evidenčna številka,
– ime jame z morebitnimi sinonimi,
– podatek o tem, ali je jama uničena,
– tip jame,
– koordinate vhoda,
– nadmorsko višino vhoda,
– način določitve lege vhoda v jamo in
– osebno ime, ime društva ali firmo ter naslov osebe, ki
je prispevala podatke za evidentiranje jame.
11. člen
(posredovanje podatkov o jami)
(1) Inštitut posreduje podatke v zapisu iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika v povezavi s petim odstavkom prejšnjega člena zavodu do 31. marca tekočega leta
za preteklo leto.
(2) Inštitut lahko predlaga zavodu tudi razvrstitev nove
jame in spremembo razvrstitve za že znano jamo glede na
režim vstopa v jamo.
III. SPOROČANJE PODATKOV ZA SPREMLJANJE
STANJA JAM
12. člen
(sporočanje skrbnika)
(1) Skrbnik jame sporoča zavodu podatke o:
1. jamskem živem svetu, jamskem inventarju in posebnostih jame, če jih jama ima;
2. stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti;
3. podatke o obiskovanju jame:
– skupnem letnem številu obiskovalcev jame (obiskovalci, jamarji, poklicni raziskovalci),
– številu jamarskih skupin in skupnem številu jamarjev,
ki so vstopili v jamo,
– številu skupin in oseb, ki so v jami izvajale znanstveno-raziskovalna dela, in
– največjem dnevnem obisku jame;
4. stanju jamske infrastrukture za nadzor vstopa v
jamo.
(2) Če obiskovalci jame obiskujejo različne dele jame,
morajo biti podatki o obisku ustrezno strukturirani.
(3) Skrbnik lahko predlaga ukrepe varstva jame.
(4) Skrbnik, ki skrbi za več jam, sporoča podatke za
vsako jamo posebej.
13. člen
(sporočanje upravljavca zavarovanega območja)
(1) Upravljavec zavarovanega območja, ki je skrbnik
jame na zavarovanem območju, sporoča zavodu podatke za
to jamo v skladu s prejšnjim členom.
(2) Če je v aktu o ustanovitvi zavarovanega območja
določena obveznost pridobitve dovoljenja za ravnanja, povezana z jamarstvom, upravljavec sporoča podatke tudi o
številu ter vsebini izdanih dovoljenj.
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14. člen
(sporočanje koncesionarjev)
(1) Koncesionar, ki ima koncesijo za rabo jame, sporoča
zavodu podatke o:
1. jamskem živem svetu in jamskem inventarju ter o vplivih
rabe na jamo;
2. stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti,
povezanih z rabo jame;
3. podatke o obiskovanju jame iz 3. točke prvega odstavka
12. člena tega pravilnika;
4. stanju jamske infrastrukture za obisk jame.
(2) Če obiskovalci jame obiskujejo različne dele jame,
morajo biti podatki o obisku ustrezno strukturirani.
(3) Koncesionar lahko predlaga ukrepe varstva jame.
(4) Koncesionar, ki ima koncesijo za rabo več jam, sporoča podatke za vsako jamo posebej.
15. člen
(sporočanje jamarskega društva, ki delujejo
v javnem interesu)
(1) Jamarsko društvo, ki deluje v javnem interesu, sporoča
zavodu podatke o jamah ali delih jam, v katerih je v preteklem
letu jamarsko delovalo.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. evidenčno številko jame;
2. ime jame z morebitnimi sinonimi ali navedbo dela jame,
če jamarske dejavnosti potekajo samo v delu jame;
3. podatke o jamskem živem svetu, jamskem inventarju in
posebnostih jame, če jih jama ima;
4. podatke o stanju jame, zlasti o poškodovanju in onesnaženosti;
5. podatke o obiskovanju jame, če z njimi razpolaga;
6. podatke o stanju jamske infrastrukture;
7. podatke o obremenjenosti jame zaradi jamarske dejavnosti, zlasti podatke o številu jamarskih obiskov, število jamarjev,
ki so pri tem sodelovali, in trajanje jamarskih obiskov v urah.
16. člen
(rok za sporočanje podatkov)
Skrbniki, upravljavci zavarovanih območij, koncesionarji
in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, sporočajo podatke za spremljanje stanja jam zavodu vsako leto do
31. januarja za obdobje med 1. januarjem in 31. decembrom
preteklega leta.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prehodni določbi)
(1) Inštitut sporoči podatke za leto 2005 zavodu v obsegu
iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika najpozneje do
31. decembra 2006.
(2) Skrbniki, upravljavci zavarovanih območij, koncesionarji in jamarska društva, ki delujejo v javnem interesu, sporočijo prve zbrane podatke za spremljanje stanja jam zavodu za
obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 najkasneje do
30. junija 2007.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-182/2006
Ljubljana, dne 8. novembra 2006
EVA 2005-2511-0052
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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USTAVNO SODIŠČE
5104.

Odločba o ugotovitvi, da so 26. člen, šesti
odstavek 29. člena in osmi odstavek 29. člena
Zakona o divjadi in lovstvu v neskladju z
Ustavo, o delni razveljavitvi prvega odstavka
65. člena in o razveljavitvi prve alineje
sedmega odstavka 65. člena Zakona o divjadi
in lovstvu in o ugotovitvi, da tretji odstavek
1. člena, 3. člen, peti in šesti odstavek 4. člena,
tretji odstavek 6. člena, tretji odstavek 7. člena,
drugi odstavek 8. člena, 9., 11., 25., 31.,
32., 33., 34., 35. 36., 40. člen, prvi in sedmi
odstavek 50. člena, prvi in drugi odstavek
53. člena, 67., 75. in 76. člen Zakona o divjadi
in lovstvu niso v neskladju z Ustavo, ter o
zavrženju pobud

Številka: U-I-98/04
Datum: 9. 11. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem z zahtevami Državnega sveta, Občine Preddvor,
ki jo zastopa župan Franc Ekar, in Občine Jezersko, ki jo
zastopa župan Milan Kocjan, ter na pobude Marije Stritar
iz Mojstrane, Jožefa Bariča iz Črnomlja, Petra Vincencija
Kunstlja iz Vrhnike, Jožeta Šinkovca iz Boštanja, Mojce
Belec iz Preddvora, Majde Rumpret in Metke Belec iz
Ljubljane, Janeza Praperja in Ivana Volerja iz Črne na
Koroškem, dr. Aleksandra Majdiča z Bleda, ter v postopku
za preizkus pobud Lovskega društva Kokra, ki ga zastopa
mag. Stane Bergant, in Lovskega društva Preddvor, ki ga
zastopa predsednik Zdravko Žižmond, na seji 9. novembra
2006

o d l o č i l o:
1. Člen 26 Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS,
št. 16/04) je v neskladju z Ustavo, ker ne omejuje trajanja
prednostne pravice dosedanjih upravljavcev lovišč pri pridobitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na
postopek prve podelitve koncesije po uveljavitvi Zakona.
2. Šesti odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu
je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da pripada del koncesijske dajatve tudi občini, na območju katere se izvaja
koncesija.
3. Osmi odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu
je v neskladju z Ustavo.
4. Zakonodajalec mora neustavnost, ugotovljeno v 1.,
2. in 3. točki izreka te odločbe, odpraviti v roku enega leta
od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. Del besedila v prvem odstavku 65. člena Zakona o
divjadi in lovstvu, ki se glasi: »najmanj 15«, in prva alineja
sedmega odstavka 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu se
razveljavita.
6. Tretji odstavek 1. člena, 3. člen, peti in šesti odstavek
4. člena, tretji odstavek 6. člena, tretji odstavek 7. člena,
drugi odstavek 8. člena, 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35.,
36., 40. člen, prvi in sedmi odstavek 50. člena, prvi in drugi
odstavek 53. člena, 67., 75. in 76. člen Zakona o divjadi in
lovstvu niso v neskladju z Ustavo.
7. Pobudi Lovskega društva Kokra in Lovskega društva
Preddvor za začetek postopka za oceno ustavnosti 21. člena, prve in pete alineje prvega odstavka 23. člena, prvega
odstavka 24. člena, 60. člena, 64. člena, tretjega, osmega in
devetega odstavka 65. člena ter 66. člena Zakona o divjadi
in lovstvu se zavržeta.
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Obrazložitev
A.
1. Državni svet v zahtevi navaja, da sta 7. in 8. člen
Zakona o divjadi in lovstvu (v nadaljevanju ZDLov-1) v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Pri oblikovanju
lovišč in lovišč s posebnim namenom naj bi bilo izključeno
sodelovanje lastnikov zemljišč in gozdov, medtem ko lahko
sodelujejo lovske in druge naravovarstvene organizacije.
Na podlagi 7., 8. in 9. člena ZDLov-1 naj bi se ustanavljala
lovišča ne glede na lastništvo lovnih površin, zato naj bi
bila lastnikom lovnih površin bistveno omejena lastninska
pravica. Ker naj za takšno zmanjšanje upravičenj lastninske
pravice ne bi bilo predvideno ustrezno nadomestilo, naj bi
bila takšna ureditev v neskladju z 69. členom Ustave. Državni svet meni, da Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZVO) izrecno priznava pridobljene pravice pravnim osebam pri izkoriščanju naravnega
bogastva. ZDLov-1 naj bi v V. delu z naslovom »Trajnostno
gospodarjenje z divjadjo« (25., 26., 27. in 28. člen ZDLov-1)
uredil podelitev koncesije drugače, kot je urejena v ZVO in
drugih podobnih predpisih, zato naj bi bile navedene določbe
v neskladju z ZVO in z 2. členom Ustave (poseg v pridobljene
pravice). Lovske družine, ki so do sedaj upravljale z divjadjo,
naj bi bile v neenakopravnem položaju v primerjavi z drugimi
subjekti, ki so nosilci pravice do izkoriščanja naravne dobrine
(npr. imetniki vodnogospodarskega dovoljenja). S tem naj bi
bil kršen 22. člen Ustave. Sedmi odstavek 29. člena ZDLov-1
naj bi urejal ustanovitev posebnega sklada, ki naj bi bil namenjen plačilu obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov
po divjadi. Državni svet meni, da osmi odstavek 29. člena
ZDLov-1 ne določa, komu so ta sredstva namenjena in po
kakšnih kriterijih se delijo, zato naj bi bila takšna ureditev v
neskladju z 2. členom Ustave. Po mnenju Državnega sveta
so v neskladju s 67. in z 71. členom Ustave določbe 31. do
36. člena ZDLov-1. Z obveznostmi, ki so naložene lastnikom
lovnih površin, naj bi bilo poseženo v njihovo lastninsko pravico. Prvi odstavek 50. člena ZDLov-1 naj bi bil v neskladju s
33. in s 67. členom ter s prvim odstavkom 74. člena Ustave,
ker naj ne bi dopuščal lova v manjših oborah. Sedmi odstavek 50. člena ZDLov-1 naj bi bil v neskladju s 33. členom
Ustave, ker naj bi v primeru pobega živali iz obore lastninska pravica nad živaljo brez odškodnine prešla od lastnika
oziroma imetnika obore na državo. Člen 53 ZDLov-1 naj
ne bi natančno določal obsega obveznosti lastnikov lovnih
površin v zvezi z zavarovanjem njihove lastnine pred škodo,
ki jo lahko povzroči divjad. Zato naj oškodovanec ne bi bil že
vnaprej seznanjen z obsegom svojih obveznosti pri varovanju
premoženja, kar naj bi bilo v neskladju z načelom jasnosti
in določnosti predpisov (2. člen Ustave). S tem naj bi bilo
omogočeno arbitrarno presojanje upravljavcev lovišč. Prvi
odstavek 65. člena ZDLov-1 naj bi bil v neskladju z 8. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in nasl. – v nadaljevanju ZDru) in z drugim odstavkom 42. člena Ustave, ker
naj bi določal minimalno število oseb, ki naj bi imele pravico
ustanoviti lovsko družino. V skladu z ZDru naj bi smele društvo ustanoviti že tri osebe. V neskladju z 42. členom Ustave
ter z 28. in z 29. členom ZDru naj bi bil tudi sedmi odstavek
65. člena ZDLov-1, ker naj bi določal, da lovsko društvo preneha obstajati, če je lovski družini odvzeta koncesija. Prvi in
drugi odstavek 75. člena ter prvi in drugi odstavek 76. člena
ZDLov-1 naj bi bili v neskladju s prvim in z drugim odstavkom
153. člena Ustave, ker naj bi bila globa, določena za storjeni
prekršek, nesorazmerna s posegom v ogroženo dobrino.
2. Predlagateljici Občina Preddvor in Občina Jezersko
menita, da bi morale pri izdelavi katastra lovskoupravljavskih
območij, pri oblikovanju lovskoupravljavskih območij, lovišč
in lovišč s posebnim namenom ter pri podelitvi koncesije
sodelovati lokalne skupnosti. Zato naj bi bile določbe tretjega
odstavka 7. člena, 11. člena, 25. člena in 26. člena ZDLov-1
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v neskladju z Ustavo. Menita, da bi moralo biti v petem odstavku 29. člena ZDLov-1 urejeno pridobivanje prihodka s
t. i. lovnim turizmom in s prodajo divjačine. Ker naj bi bili ti
prihodki ustvarjeni na območju lokalne skupnosti, menita,
da gre za siromašenje in odtujevanje naravnega bogastva z
območja posamezne lokalne skupnosti brez njenega vpliva.
V sedmem odstavku 29. člena ZDLov-1 bi morala biti urejena
infrastruktura, ki se uporablja za lovsko dejavnost. Pobudnici
menita, da bi pri območnem združenju upravljavcev, ki je
urejeno v 67. členu ZDLov-1, morala sodelovati tudi lokalna
skupnost.
3. Predlagateljica Občina Preddvor v dopolnitvi zahteve
še navaja, da je 7. člen ZDLov-1 v neskladju s 67., z 42., z
9. členom in s tretjim odstavkom 71. člena Ustave, ker naj bi
bile meje lovišč s posebnim namenom na območju lokalne
skupnosti določene brez vpliva lokalne skupnosti in lastnikov
zemljišč. Predlagateljica meni, da se predvsem na območju
lovišč s posebnim namenom razvija t. i. lovski ali trofejni turizem. Iz petega odstavka 29. člena ZDLov-1, ki veže višino
koncesijske dajatve samo na prihodek od prodane divjadi, ne
pa na prihodek od trofej, naj bi izhajalo, da je lovski turizem
v ZDLov-1 neurejen. S tem naj bi bila dopuščena arbitrarna
ureditev tega področja samim upravljavcem lovišč s posebnim namenom. Kot dokaz prilaga cenike trofej. Upravljavci
lovišč in lovišč s posebnim namenom naj bi pri izvajanju
lovske dejavnosti uporabljali lokalno infrastrukturo. Lovska
dejavnost naj bi bila nevarna, lokalna skupnost pa naj bi bila
odgovorna za reševanje, zato ji je s tem naloženo finančno
breme. Ker mora lokalna skupnost v okviru lokalnih javnih
služb urejati javne poti in izvajati intervencijsko službo zaščite
in reševanja, naj bi bila zaradi neustrezne zakonske ureditve
lovstva finančno obremenjena. ZDLov-1 naj ne bi določal,
da del dohodka iz izvajanja lovske dejavnosti pridobi tudi
lokalna skupnost, zato naj bi bila ogrožena pravica do lokalne
samouprave iz 9. člena Ustave. Predlagateljica predlaga, naj
lokalne skupnosti pridobijo določena sredstva iz koncesijskih
dajatev ali pa naj z lovišči s posebnim namenom upravljajo
same. Občina Preddvor naj bi bila skoraj edina lokalna skupnost, ki nima lastne lovske društvene dejavnosti, saj sodi
v območje lovišča s posebnim namenom »Kozorog«, ki ga
upravlja Zavod za gozdove Slovenije. Takšna ureditev, ki
onemogoča ustanovitev lovske družine na območju Občine
Preddvor, naj bi bila v neskladju z drugim odstavkom 42. člena Ustave. Navaja še, da so lovišča s posebnim namenom
oblikovana v najbolj ohranjenih in značilnih naravnih okoljih.
V teh okoljih naj bi bil značilen trend odseljevanja. Zakonska ureditev, ki naj bi dopuščala izgubo finančnih sredstev
lokalne skupnosti, naj bi bila v nasprotju s tretjim odstavkom
71. člena Ustave. Predlagateljica še navaja, da lastniki lovnih površin plačujejo dohodnino od katastrskega dohodka,
ne pridobivajo pa nobenih dohodkov iz naslova lovskega
udejstvovanja. Meni, da bi moralo Ustavno sodišče ob uporabi testa sorazmernosti ugotoviti, ali je poseg v zasebno
lastnino zaradi izvajanja lovske dejavnosti ustavno dopusten. Navaja še, da je postopek uveljavljanja odškodnine
za škodo, določen v 56. členu ZDLov-1, zelo zapleten, zato
ne zagotavlja učinkovitega varstva premoženjskih interesov
lastnikom lovnih površin. Ker naj bi šlo za prekomeren poseg
v lastninsko pravico, bi lastniki lovnih površin morali dobiti
ustrezno nadomestilo.
4. Pobudnica in pobudniki Marija Stritar, Jožef Barič,
Peter Vincencij Kunstlj, Jože Šinkovec, Mojca Belec, Majda
Rumpret, Metka Belec, Janez Praper, Ivan Voler in dr. Aleksander Majdič nasprotujejo ureditvi v ZDLov-1, ker lovska
pravica ni del lastninske pravice na zemljiščih in gozdovih.
Zato naj bi bila ureditev, pri kateri je nosilec lovske pravice
država in ne lastniki lovnih površin, v neskladju s 33. in s
67. členom Ustave. Svoje trditve utemeljujejo s primerjalno ureditvijo v drugih državah, v katerih je lovska pravica
neločljivi del lastninske pravice, in z ureditvijo na območju
Slovenije pred letom 1945. Menijo, da divjad ne bi smela biti
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last države, ampak bi morala biti res nullius. Ker naj bi bil
eden od vidikov lovske pravice tudi gospodarsko izkoriščanje
lova, naj bi jim bila s takšno ureditvijo omejena pravica do
gospodarskega izkoriščanja lastninske pravice. Z izpodbijano
ureditvijo naj bi jim bil del lastninske pravice odvzet brez nadomestila, zato naj bi bila takšna ureditev v neskladju tudi z
69. členom Ustave. Ker naj bi bila lovska pravica s koncesijo
prenesena na pravne osebe, ki niso lastnice lovnih površin,
po mnenju pobudnikov lastninska pravica ni omejena v javno
korist, ampak v korist določene skupine (lovske družine).
Menijo, da bi bila ekološki in socialni vidik lovstva udejanjena
tudi, če bi bila lovska pravica vezana na lastništvo zemljišč
in gozdov. Zato naj bi bila tretji odstavek 1. člena in 9. člen
ZDLov-1 v neskladju s 33. in 67. členom Ustave ter s 1. členom Prvega protokola h Konvenciji o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju Protokol k EKČP). Pobudniki se sklicujejo na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v
zadevi Chassagnou in drugi proti Franciji. Določbe 3. člena
in petega ter šestega odstavka 4. člena ZDLov-1 naj bi brez
utemeljenih razlogov onemogočale fizičnim osebam ukvarjanje z lovstvom kot gospodarsko pridobitno dejavnostjo.
Takšna ureditev naj bi bila v neskladju s prvim odstavkom
74. člena Ustave, ker omejuje svobodno gospodarsko pobudo, z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker postavlja
fizične osebe v primerjavi s pravnimi osebami v neenakopraven položaj, in s 33. členom Ustave, ker omejuje mirno
uživanje lastninske pravice. Tretji odstavek 6. člena, tretji
odstavek 7. člena in drugi odstavek 8. člena ZDLov-1 naj bi
bili v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in s 33. členom
Ustave, ker naj bi brez soglasja in sodelovanja lastnikov
lovnih površin omogočali ustanavljanje lovsko-upravljavskih
območij, lovišč s posebnim namenom in lovišč. Izpodbijani
členi naj bi omogočali sodelovanje lovskih in naravovarstvenih organizacij, ne pa sodelovanja lastnikov lovnih površin pri
oblikovanju lovskih teritorialnih enot. Zato naj bi bili lastniki
lovnih površin v neenakopravnem položaju z lovskimi in z
naravovarstvenimi organizacijami. Člen 26 ZDLov-1 naj bi bil
v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi
bili lastniki lovnih površin pri vrstnem redu izbire koncesionarja v primerjavi z obstoječimi lovskimi organizacijami v izrazito
podrejenem položaju. Pobudniki menijo, da je šesti odstavek
32. člena ZDLov-1, ki določa ravnanje lastnika kmetijskega
zemljišča pri posegih v okolje divjadi, v neskladju s 33. in s
67. členom Ustave ter s 1. členom Protokola k EKČP, ker
naj bi določal obveznosti lastnika zemljišča v javnem interesu brez povrnitve nadomestila zaradi posega v lastninsko
pravico. Menijo tudi, da je naseljevanje tujerodnih vrst divjadi
brez soglasja lastnika lovne površine, kar naj bi omogočal
40. člen ZDLov-1, poseg v 33. in 67. člen Ustave ter v 1. člen
Protokola k EKČP. Prvi odstavek 50. člena ZDLov-1 naj
bi bil v neskladju s 33. členom in s 67. členom ter s prvim
odstavkom 74. člena Ustave, ker naj ne bi dovoljeval lova v
manjših oborah. Sedmi odstavek 50. člena ZDLov-1 naj bi bil
v neskladju s 33. členom Ustave, ker določa, da v primeru
pobega divjadi iz obore divjad na podlagi samega zakona v
roku osmih dni brez nadomestila postane last države. Prvi
in drugi odstavek 53. člena ZDLov-1 naj ne bi natančno
določala obsega obveznosti lastnikov lovnih površin v zvezi
z zavarovanjem njihove lastnine pred škodo po divjadi. Zato
naj oškodovanec ne bi bil že vnaprej seznanjen z obsegom
svojih obveznosti pri varovanju premoženja, kar naj bi bilo v
neskladju z načelom jasnosti in določnosti predpisov. Prav
tako naj bi bila prvi in drugi odstavek 53. člena ZDLov-1 v
neskladju tudi s 33. in s 67. členom Ustave ter s 1. členom
Protokola, ker določata obveznosti lastnikom zemljišč zaradi
zavarovanja njihovega premoženja pred nastankom škode,
ne da bi bili upravičeni do nadomestila za uporabo zemljišča
za izvajanje lovske dejavnosti.
5. Pobudnica Marija Stritar je svojo pobudo večkrat
dopolnila. V dopolnitvi z dne 27. 9. 2004 navaja, da se je s
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podobno problematiko Ustavno sodišče že ukvarjalo v sklepu št. U-I-51/95 z dne 18. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 24/99
in OdlUS VIII, 65). Zavzelo naj bi stališče, da omejitve lastninske pravice v 5. členu Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93 – v nadaljevanju ZG), ki omogočajo drugim
nabiranje plodov v gozdu, ne pomenijo posega v lastninsko
pravico. Iz obrazložitve navedenega sklepa naj bi izhajalo,
da je treba pri določitvi vsebine lastninske pravice izhajati iz
zgodovinskih in civilizacijskih okoliščin. Pobudnica navaja,
da skopa obrazložitev Ustavnega sodišča ne omenja lova,
zato naj ta obrazložitev pri presoji ureditve v ZDLov-1 ne bi
bila uporabljiva. Ob uporabiti testa sorazmernosti naj ne bi
bilo mogoče najti ustavno dopustnega cilja za takšno ureditev. Interes članov lovskih družin do lova ne more biti ustavno dopusten cilj za omejevanje lastninske pravice. Meni, da
je smotrno gospodarjenje z divjadjo mogoče doseči tudi z
naložitvijo obveznosti lastniku zemljišč in gozdov. Zato naj
bi bilo mogoče iste cilje doseči tudi z milejšimi ukrepi. Če
lastnik svojih obveznosti ne bi izpolnjeval, bi bila predvidena
intervencija lovske družine. Meni, da izpodbijana ureditev
ne prestane testa sorazmernosti. Z dopolnitvijo z dne 3. 10.
2005 je svojo pobudo razširila še na tretjo alinejo 5. člena
ZG, ki določa, da mora lastnik gozda v svojem gozdu dovoliti lov v skladu s predpisi in presojo »trditve, da je divjad
državna lastnina«. Meni, da divjad ne bi smela biti v lasti
nikogar. Z odstrelom pa bi postala last tistega, na katerega
zemljišču je bila odstreljena. Zato naj bi bila tretja alineja
5. člena ZG v neskladju s 33. členom Ustave. Z dopolnitvijo
z dne 17. 1. 2006 je poslala pravno ekspertizo z naslovom
»Lovska zakonodaja v Sloveniji«. V njej sta pripravljena
zgodovinski pregled ureditve lovskega prava na ozemlju
Republike Slovenije in primerjalnopravni pregled ureditve
v drugih državah.
6. Pobudnik Lovsko društvo Preddvor je vložil pobudo
za oceno ustavnosti ZDLov-1. Navaja, da bi v 21. in 23. členu
ZDLov-1 moral biti opredeljen status Lovske zveze Slovenije
in območnih združenj upravljavcev. Meni, da »se javni interes
ne bi smel dodeliti avtomatično, pač pa na osnovi resnično
kakovostnega in strokovnega dela«. Ker naj prvi in drugi odstavek 23. člena ZDLov-1 ne bi uredila dohodka od trofejnega turizma, naj bi bil koncesionar oškodovan pri pridobivanju
dohodka. Pobudnik meni, da bi v prvem odstavku 24. člena
ZDLov-1 morale biti odpravljene krivice, ki so nastale na
tistih območjih, kjer so v 50-ih letih ukinili lovske družine in
podržavili zemljišča. Člen 60 ZDLov-1 bi moral opredeliti, ali
naj bosta lovski izpit in veljavna lovska izkaznica vezana na
članstvo v lovski družini. Pobudnik tudi meni, da sta 64. in
65. člen ZDLov-1 v neskladju z ZDru. Meni, da je način ukinitve lovske družine sporen, ker v ZDLov-1 ni določen status
Lovske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije in območnega združenja upravljavcev. Prav tako meni, da je ureditev, pri kateri je ob razpadu ali prenehanju društva njegovo
premoženje preneseno na območno združenje upravljavcev
ali na Lovsko zvezo Slovenije, v nasprotju z ZDru. Meni, da
Lovska zveza Slovenije ne sme biti edina monopolna zveza
lovskih družin, kar naj bi izhajalo iz 66. člena ZDLov-1.
7. Pobudnik Lovsko društvo Kokra je vložil zahtevo za
oceno ustavnosti 26. in 65. člena ZDLov-1. Navaja, da zemljišča članov društva ležijo na območju lovišča s posebnim
namenom Kozorog Kamnik. Zato naj ne bi mogli uveljaviti
pravic, ki so določene v 25. in 26. členu ZDLov-1. S tem naj
bi bilo kršeno načelo enakosti pred zakonom.
8. Državni zbor na zahteve in pobude ni odgovoril.
9. Vlada je v mnenju navedla, da bo preučila ureditev
področja in v najkrajšem času pripravila spremembe in dopolnitve ZDLov-1. V tem okviru naj bi presojala tudi ustreznost veljavnih rešitev, na katere opozarjajo predlagatelji in
pobudniki.
10. Ustavno sodišče je pridobilo potrebna pojasnila
od Lovske zveze Slovenije in od Zavoda za gozdove Slovenije.
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B. – I.
11. Ustavno sodišče je zadeve zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo. Dopolnitev pobude Marije Stritar z dne 3. 10. 2005, ki se nanaša oceno ustavnosti tretje
alineje 5. člena ZG in oceno »trditve, da je divjad državna
lastnina«, je Ustavno sodišče zaradi skupnega obravnavanja
izločilo iz te zadeve in združilo z zadevo št. U-I-40/06. O njej
bo odločilo posebej.
12. Pobudniki Mojca Belec, Metka Belec, Majda Rumpret in dr. Aleksander Majdič so pobudam priložili zemljiškoknjižne izpiske, iz katerih izhaja, da so lastniki zemljišč
in gozdov, zato izkazujejo pravni interes za izpodbijanje
ZDLov-1. Ustavno sodišče se ni spuščalo v pravni interes
drugih pobudnikov, ki samo zatrjujejo, da so lastniki zemljišč.
Pobude, razen pobud Lovskega društva Preddvor in Lovskega društva Kokra, je sprejelo in glede na izpolnjene pogoje,
določene v četrtem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS)
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
13. Zgodovinski razvoj lastninskih razmerij je vplival tudi
na lastninskopravna razmerja v zvezi z izvrševanjem lovske
pravice. Ureditev lastnine v rimskem pravu je posledično vplivala tudi na lovsko pravico. Divjad je bila v tem obdobju
nikogaršnja stvar (res nullius), ki si jo je lahko na javnem
zemljišču prisvojil vsak svobodnjak. Na zasebnih zemljiščih je
bilo treba za lov pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča. V času
fevdalizma je bil vladar edini gospodar divjadi in edini pristojen
za izdajo lovskih predpisov. Lov je bil privilegij kralja, ki ga je
lahko podelil svojim vazalom s posebnimi listinami. Kralj in
drugi plemiči so si lahko na posameznem fevdu, ki so ga dali
drugemu vazalu, pridržali lovsko pravico. Lovska pravica je
postala dedna dobrina. Po letu 1500 se vzpostavi t. i. lovski
regal. Lovski regal je bila samostojna lovska pravica vladarja
in drugih od njega obdarjenih gospodov (deželnih knezov in
drugih plemičev) na zemljiščih, ki so bila v tuji posesti. Lovska
pravica v tem obdobju vsebuje samo pravico lova in pravico
prisvajanja divjadi (lovska pravica v subjektivnem smislu). 
14. Mejnik v razvoju lovske pravice na današnjem ozemlju Republike Slovenije je bil sprejem Občega državljanskega zakonika leta 1811 (v nadaljevanju ODZ). Pravica loviti je
bila v § 292 ODZ opredeljena kot »netelesna stvar«. Gre torej
za prve zametke samostojnosti lovske pravice. Vendar tedanji
zakonodajalec ni bil dosleden. V § 295 ODZ je namreč določal,
da je divjad pritiklina zemljišča, dokler ni ujeta ali ubita. To je
pomenilo, da divjad do ulova deli pravno usodo zemljišča. Vendar je ODZ nato v § 383 določal, da morajo »posebni politični
zakoni« urediti, kdo ima pravico lova, kako se omejuje čezmerno število divjačine in kako se povrne škoda, ki jo povzroči
divjad. Predvidel je torej posebno ureditev lovske pravice, ki
jo je imel lahko lastnik zemljišča ali kdo drug. Pravica lova na
tujem zemljišču je bila v ODZ opredeljena kot poljska služnost
(§ 477 ODZ). Določbe o služnostih so se uporabljale, če ni bilo
z navedenimi posebnimi zakoni določeno drugače.
15. Do bistvenih sprememb je prišlo po marčni revoluciji
leta 1848, ko so bili odpravljeni fevdalizem in posebne pravice
plemičev. Lovski patent iz leta 1849 je odpravil lovski regal kot
lovsko pravico na tujem zemljišču. Pravico lastnega lova so
imeli imetniki 200 juter (115 ha) strnjenega lovišča (t. i. upravičenci lastnega lova). Druga lovišča so pripadala občinam, ki
 Regalne pravice so naziv za vrsto pravic, ki so prvotno pripadale samo kralju. Razvile so se iz vladarjeve zemljiške pravice.
Vladarju kot vrhovnemu lastniku pripadajo vsa zemljišča njegovega
vladanja. Kasneje pa so regalne pravice pripadle deželnim knezom
(Vir: Enciklopedija Leksikografskega zavoda, 5. knjiga, Zagreb
1969, str. 422).
 Vse po B. Podvršnik: Lovska pravica in lovski sistem kot
(so)odvisnost lovskega prava – javnopravni pogled, magistrska
naloga, Kranj 2004, str. 21–33.
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so jih morale dati v zakup ali ponuditi upravičencem lastnega
lova. Zakupnina se je letno delila med zemljiške lastnike glede
na velikost zemljišča (t. i. dominalno zakupni sistem).
16. Z združitvijo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je bilo na območju nove države lovsko pravo urejeno
s šestimi različnimi pravnimi sistemi. Z Zakonom o lovu
(Službene novine Kraljevine Jugoslavije, št. 258A/XCIV/697
z dne 6. 12. 1931) je bil sprejet enotni lovski sistem, ki je bil
uveljavljen šele leta 1935. Lovska pravica je pripadala zemljiškemu lastniku in ni bila samostojna pravica, temveč je bilo
zemljišče, na katerem se je nahajala divjad, izvor pravice.
Samostojno izvrševanje lovske pravice je bilo omejeno zaradi
gospodarjenja in izkoriščanja lova. Zakon je ločeval med
lovsko pravico kot stvarno pravico in med pravico do izvrševanja lova. Lovska pravica je vedno pripadala samo lastniku
zemljišča. Pravica do izvrševanja lova je pripadala lovskim
upravičencem (lastniku neizločenega zemljišča ali zakupniku
lovišča). Vsebovala je pravico do lova in pravico do prilastitve
uplenjene divjadi. Lovska pravica je poleg pravice, da sme
upravičena oseba na predpisan način zasledovati, ujeti ali
ubiti divjačino ter si prilastiti njene uporabljive dele, vsebovala
tudi že pravico do gojitve in razmnoževanja divjačine.
17. Po drugi svetovni vojni so bili razveljavljeni vsi pravni
predpisi, ki so bili sprejeti pred okupacijo in med njo. Zato so
bili razveljavljeni tudi vsi predpisi, ki so urejali lovstvo. Zakonodajna pristojnost glede urejanja lovstva je bila deljena na
federacijo in republike. S Splošnim zakonom o lovu (Uradni
list FLRJ, št. 105/47) je divjačina postala splošno državno
premoženje. Država je vodila in urejala lovstvo kot panogo
narodnega gospodarstva ter skrbela za razvoj in pospeševanje lovstva. Lovišča so obsegala tako državno, zasebno
in zadružno posest. Lovišča lovskih društev je v upravljanje
lovskim društvom dodelil republiški resorni minister na podlagi
sklenjene pogodbe o upravljanju. Bolj podrobno je lovstvo uredil republiški Zakon o lovu (Uradni list LRS, št. 16/49 in nasl.).
Izvrševanje lova je obsegalo pravico loviti, dajati v promet divjad in si prisvajati njene dele ter dolžnost divjad gojiti in skrbeti
za njeno razmnoževanje ter varstvo. Izvirna državna lastninska pravica na divjadi se je prenesla na lovskega upravičenca
z uplenitvijo. Lovska družina je morala za uživanje lovišča
plačevati odškodnino, ki je bila dohodek proračuna okrajnega
(mestnega) ljudskega odbora. V Zakonu o lovu (Uradni list
LRS, št. 26/54) je bila divjad splošno ljudsko premoženje, s
katerim upravlja okrajni (mestni) odbor. Okrajni (mestni) odbor
je posamezno lovišče oddal v gospodarjenje lovski družini z
odločbo. Glavna naloga lovske družine je bila neposredno gospodarjenje v lovišču. Divjad, ki je bila uplenjena, ulovljena ali
najdena v lovišču, je postala last lovske družine. V Temeljnem
zakonu o lovstvu (Uradni list SFRJ, št. 16/65) je bila divjad
opredeljena kot družbena lastnina. Lov ni bil več opredeljen
samo kot panoga narodnega gospodarstva, temveč je zajemal
tudi gojitev in varstvo divjadi. Lovišča so ustanavljale občine,
državni organi in državni sekretar za obrambo, ki so jih z
upravno odločbo podelili lovskim družinam v gospodarjenje
(upravljanje). Upravljavec lovišča je z ustanoviteljem sklenil
pogodbo, v kateri so se uredili pogoji, pod katerimi je bilo lovišče dano v gospodarjenje. Po letu 1974 je postalo urejanje lovstva zakonodajna pristojnost republik. Zakon o varstvu, gojitvi
in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list RS, št. 25/76
in nasl. – v nadaljevanju Zakon/76) je urejal lovstvo do sprejetja ZDLov-1. Divjad je bila družbena lastnina, ki je kot dobrina
splošnega pomena uživala posebno varstvo. Za uresničevanje
posebnega družbenega interesa je bil sklenjen družbeni dogoPrav tam, str. 35–40.
Pod pojmom »gojiti« je treba razumeti vse dejavnosti, ki so
usmerjene k ohranitvi, varstvu in razplodu divjačine.
 A. Šivic in F. Žnidaršič: Zakon o lovu, banovinska uredba
Dravske banovine, Pravilniki ministrstva za gozdove in rudnike,
pravilniki, naredbe in navodila bana Dravske banovine s komentarjem, v samozaložbi, Ljubljana 1936, str. 5–9.
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vor, s katerim so se uredile medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti posameznih zainteresiranih samoupravnih
organizacij. Z lovišči so upravljale lovske organizacije, ki jim
je lovišče v upravljanje podelil ustanovitelj s posebnim aktom
brez odškodnine in za nedoločen čas. Upravljanje lovišča je
obsegalo dejavnost lovstva (gojitev, lov in uporabo divjadi) ter
urejanje in vzdrževanje lovišča. Do sprejetja ZDLov-1 je ureditev dejavnosti lovstva temeljila na sistemu družbene lastnine.
Divjad je bila družbena last, dokler ni bila uplenjena. Potem
je prešla v last lovskega društva. Zemljišča, na katerih se je
izvrševalo upravljanje z divjadjo (lovska pravica), so lahko bila
tako v družbeni lastnini kot tudi v zasebni lastnini. Iz navedenega izhaja, da pravica do upravljanja z divjadjo v tem obdobju
ni bila vezana na lastninsko pravico na zemljišču.
18. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo treba zaradi spremembe družbenega sistema v Republiki Sloveniji zakonodajo
uskladiti z Ustavo. Zato je bilo treba zakonsko urediti način
prenehanja družbene lastnine oziroma njeno preoblikovanje v
pravo lastnino ter določiti kriterije za določitev znanih lastnikov.
Lastninjenje naravnih dobrin in pravico do upravljanja, rabe ali
izkoriščanje naravne dobrine je uredil ZVO. Naravne dobrine
so praviloma postale državna lastnina. Pravico do upravljanja,
rabe ali izkoriščanja naravne dobrine so zasebni subjekti lahko
pridobili s koncesijo ali z dovoljenjem. Zaradi varovanja pridobljenih pravic so lahko obstoječi nosilci pravice do upravljanja,
rabe in izkoriščanja naravne dobrine do podelitve koncesij ali
dovoljenj uresničevali svojo pravico v obsegu, na način in pod
pogoji, določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je bila
pridobljena. Divjad je bila z ZVO opredeljena kot naravni vir
in je postala državna lastnina. Obstoječa pravica lovskih družin
do upravljanja z divjadjo se je uresničevala v obsegu, na način
in pod pogoji, določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je
bila pridobljena. Zemljišča in gozdovi, na katerih se je izvrševalo upravljanje z divjadjo in so bili v družbeni lasti, so prešli v
državno lastnino ali v zasebno lastnino.10
 Družbena lastnina ni bila lastnina, ker ji je v skladu s prejšnjo ustavno ureditvijo manjkal temeljni lastninskopravni atribut:
pravni subjekt, ki bi imel položaj lastnika. Družbena lastnina je
pomenila negacijo lastnine. Zato upravičenj, ki so izvirala iz družbenolastninskih upravičenj, ni bilo mogoče enačiti z upravičenji, ki jih
imajo pravi lastniki (odločba št. U-I-77/93 z dne 6. 7. 1995, Uradni
list RS, št. 43/95 in OdlUS IV, 67).
 Zakoni iz obdobja družbene lastnine ne uporabljajo pojma
»lovska pravica«, ampak uporabljajo pojma »upravljanje z divjadjo«
in »gospodarjenje z divjadjo«, ki po svoji vsebini vsebujeta upravičenja, ki jih vsebuje lovska pravica. Na primer gospodarjenje z loviščem
obsega gojitev in varstvo zaščitene divjadi, lov in uporabo divjadi,
znižanje števila škodljivcev ter urejanje in vzdrževanje lovišča. Zakoni uporabljajo pojme »pravica lova«, »lovna pravica« ali »izvrševanje
lova«, ki vsebujejo ožja upravičenja kot lovska pravica.
 Člena 111 in 111.a ZVO.
 V skladu s 23. točko 111.b člena ZVO je med obstoječe
pravice upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine, ki je v
lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, štela tudi pravica
upravljanja z divjadjo.
10 Iz gospodarskih (lastninjenje) in političnih razlogov (poprava
krivic) je zakonodajalec z Zakonom o denacionalizaciji (Uradni list
RS, št. 27/91 in nasl. – ZDen) uredil način vračanja kmetijskih zemljišč in gozdov iz družbene lastnine v zasebno lastnino. Ustavno
sodišče je že večkrat zavzelo stališče (npr. v odločbi št. U-I-72/93 z
dne 20. 4. 1995, Uradni list RS, št. 24/95 in OdlUS IV, 42), v odločbi
št. U-I-103/97 z dne 9. 4. 1998, Uradni list RS, št. 35/98 in OdlUS
VII, 67 in v sklepu št. U-I-137/98 z dne18. 3. 1999, OdlUS VIII, 62),
da ZDen ni bil zasnovan na institutu civilnega prava – vzpostavitvi
prejšnjega stanja, ampak je določil pravice upravičencev glede na
dejanske okoliščine in pravna stanja v državi Sloveniji po uveljavitvi
tržnega gospodarskega in demokratičnega političnega sistema.
Pri določitvi načina in obsega denacionalizacije gre za vprašanje
primernosti zakonske ureditve, kar spada v polje proste presoje
zakonodajalca. Zakonodajalec je bil upravičen, da glede na posebnosti, ki sta jih povzročila podržavljenje in dalj časa trajajoče stanje
podržavljenja, na poseben način uredi odškodovanje in sprejme
poseben predpis za to.
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19. S sprejemom ZDLov-1 je zakonodajalec prilagodil
upravljanje z divjadjo kot naravnim bogastvom spremenjenemu pravnemu sistemu. V veljavni ureditvi je prostoživeča
divjad premična stvar v državni lasti (drugi odstavek 163. člena
ZVO-1). Divjad je naravno bogastvo. Država kot lastnik upravlja s prostoživečo divjadjo. Upravljanje z divjadjo je najširši
pojem, ki poleg trajnostnega gospodarjenja z divjadjo obsega
tudi načrtovanje, ohranjanje in spremljanje stanja divjadi ter
načine njihovega izvajanja. ZDLov-1 ne opredeli pojma »lovska pravica«. Iz tretjega odstavka 1. člena ZDLov-1 izhaja, da
je trajnostno gospodarjenje z divjadjo dejanska vsebina lovske
pravice. Lovska pravica (trajnostno gospodarjenje z divjadjo)
v ZDLov-1 obsega pravico lova divjadi,11 pravico prisvajanja
divjadi, ohranjanje divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju
divjadi in posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih utemeljenih razlogov
(drugi odstavek 3. člena ZDLov-1). Iz navedenega izhaja, da
sta pravica lova in pravica prisvajanja divjadi sestavni del
lovske pravice. Pravica lova in pravica prisvajanja divjadi sta
povezani z lovsko pravico in ne moremo govoriti o samostojnih
ter neodvisnih pravicah. Nosilec svoje lovske pravice ne more
v celoti prenesti na druge subjekte. Lahko pa razpolaga s posameznimi deli lovske pravice (s pravico lova) in jih lahko pod
pogoji, določenimi v zakonu, prenese na druge osebe. Lovska
pravica je samostojna pravica, ki ni vezana na lastninsko pravico na zemljišču. Izvirno pripada državi, ki jo lahko pod pogoji,
določenimi v zakonu, prenese na zasebne subjekte. Zato je
javnopravne narave. Zasebni subjekt lahko lovsko pravico
pridobi samo po posebnem postopku (podelitev koncesije na
javnem razpisu) in z javnopravnim aktom (upravna odločba).
20. Iz ureditve lovstva v drugih državah izhaja, da so
lovski sistemi izraz konkretnih državnopravnih ureditev. Ureditev lovstva je v vsaki državi svojevrsten sistem, ki je rezultat specifičnega družbenega, zgodovinskega, kulturnega,
socialnega, pravnega in državnopravnega razvoja. Lovsko
pravo v posamezni državi je posledica njenega lastnega zgodovinskega razvoja. Glede na pravni izvor lovske pravice v
veljavnih pravnih sistemih obstajata dve obliki lovske pravice.
Po eni od njiju je lovska pravica lahko samostojna pravica,
ki ni vezana na lastninsko pravico na zemljišču. Zato je ponavadi javnopravne narave. Po drugi obliki je lovska pravica
lahko zasebnopravna premoženjska pravica, ki je vezana na
lastninsko pravico na zemljišču.12
B. – III.
Presoja tretjega odstavka 1. člena in 9. člena
ZDLov-1
21. Državni svet in pobudniki nasprotujejo ureditvi v
ZDLov-1, pri kateri je lovska pravica samostojna pravica, ki
ni vezana na lastninsko pravico na zemljišču. Takšna ureditev
naj bi bila v neskladju s 33., s 67. in z 69. členom Ustave ter
s 1. členom Protokola k EKČP.
22. Tretji odstavek 1. člena ZDLov-1 določa: »Z divjadjo
upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z
11 Pravica lova je opredeljena v enajstem odstavku 5. člena
ZDLov-1 in obsega iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje
in čakanje divjadi s ciljem upleniti jo ali odloviti jo živo ter pobiranje
divjadi in njenih delov.
12 V pravni teoriji ni enotnega stališča o pravni naravi lovske
pravice. V teoriji se pojavljajo različne opredelitve lovske pravice.
Lovska pravica je lahko skupek upravičenj, ki so vsebovana v
lastninski pravici na zemljišču. Izvršuje se kot funkcija lastninske
pravice in je tudi varovana kot lastninska pravica. Lovska pravica
je lahko samostojna stvarna pravica, ki je povezana z lastninsko
pravico na zemljišču. Lovska pravica kot pravica lova je lahko opredeljena kot samostojna prisvojitvena pravica, ki vsebuje pripravo
na pridobitev lastninske pravice na uplenjeni divjadi. Pravica lova
naj bi bila samo »predpravica« glavne pravice, ki je prisvojitvene narave. Lovska pravica je lahko opredeljena kot pravica »sui
generis«, ki vsebuje upravičenja, ki niso izključno stvarnopravne
narave, vendar je s stvarnimi pravicami v pomembnem odnosu
(Vir: B. Podvršnik, citirano delo str. 91).
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divjadjo lahko Republika Slovenija pod pogoji določenimi s
tem zakonom prenese na usposobljeno pravno osebo kot
lovsko pravico.«
23. Člen 9 ZDLov-1 določa: »Lovišča in lovišča s posebnim namenom se oblikujejo ne glede na lastništvo kmetijskih
zemljišč in gozdov ter upravno-administrativno delitev ozemlja Republike Slovenije.«
24. Glede na očitke pobudnikov in Državnega sveta je
moralo Ustavno sodišče presoditi, ali je ureditev v neskladju s
33., s 67. in z 69. členom Ustave ter s 1. členom Protokola k
EKČP. Ker določba 1. člena Protokola k EKČP ne zagotavlja
pravic v večjem obsegu, kot jih zagotavljajo določbe Ustave,
je Ustavno sodišče presojalo očitke pobudnikov v zvezi s
kršitvijo 1. člena Protokola k EKČP v okviru skladnosti z
navedenimi določbami Ustave.
25. Člen 33 Ustave varuje lastninsko svobodo. Njen namen je nosilcu temeljnih pravic zavarovati svobodo ravnanja
na premoženjskem področju. Ima dvojni varovalni učinek. Varuje konkretni položaj imetnika pravice pred oblastnimi posegi
v njegovo lastninsko sfero, izraža razmerje med posameznikom ter skupnostjo in varuje pravni institut lastnine oziroma
lastninske pravice. Zajema naslednje elemente: svobodo pridobivanja lastnine, uživanje lastnine, pravico do odtujevanja
lastnine in zaupanje v pridobljene pravice. Lastninska pravica
je sestavljena iz različnih upravičenj, katerih vsebino je treba
zakonsko urediti. Zato ustavni pojem lastnine dobi vsebino
šele z zakonsko ureditvijo. Vsebina ustavnega varstva lastnine
oziroma vsebina ustavno zajamčenih lastninskih upravičenj na
posameznih kategorijah stvari se lahko skozi časovna obdobja
spreminja v odvisnosti od objektivnega pomena te kategorije
stvari za skupnost kakor tudi od prevladujočih vrednostnih
pogledov na razmerje med lastnikom in skupnostjo. Uporaba pooblastila za zakonsko konkretizacijo vsebine lastninske
pravice privede do različnih pojavnih oblik lastnine. Ker je javni
interes pri različnih vrstah stvari različno intenzivno izražen,
se zakonski lastninskopravni režimi posameznih vrst stvari
razlikujejo. Bolj ko je pri določeni vrsti stvari poudarjen njen
pomen za skupnost, večji manevrski prostor ima na razpolago
zakonodajalec pri urejanju vsebine lastninske pravice.13
26. V okviru splošnih določb Ustava v svojem 5. členu
navaja nekatere pozitivne obveznosti države, med katere sodi
tudi skrb za ohranjanje naravnega bogastva. Člen 70 Ustave
je namenjen varstvu naravnih bogastev. Zakonodajalcu nalaga, da z zakoni uredi način pridobivanja in uživanja lastnine
tako, da bo zagotovljena njena ekološka funkcija, da uredi
pogoje za izkoriščanje naravnih bogastev, pogoje uporabe
zemljišč, pogoje in način uresničevanja gospodarskih in drugih
dejavnosti z namenom uresničevanja skrbi države za zdravo
življenjsko okolje itd. V drugem odstavku 70. člena Ustave je
zakonodajalec tudi pooblaščen, da z zakonom uredi pogoje,
pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. Opustitev
normativnega urejanja varstva naravnih bogastev bi pomenila
kršitev teh ustavnih zapovedi. Naravna bogastva so namreč
del ekosistemov, to je naravnih združb, katerih del je tudi človek. Namen varstva okolja je po 2. členu ZVO-1 spodbujanje
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje
za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Po načelu ekološke funkcije lastnine (16. člen ZVO-1) je treba pri uživanju lastninske
pravice ali pravice splošne rabe ali posebne rabe naravnih
dobrin zaradi upoštevanja ekološke funkcije lastnine zagotoviti
ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, ohranjanja naravnih
vrednot in biotske14 raznovrstnosti.
13 Vse po G. Virant: Odvzem in omejitev lastninske pravice
v javno korist ter socialna vezanost lastnine, doktorska disertacija,
Ljubljana 1997, str. 70–71 in 342–344.
14 ZON in ZVO-1 uporabljata izraz biotska raznovrstnost.
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/6, MP,
št. 7/96 – MKBR) in ZDLov-1 uporabljata izraz biološka raznovrstnost.
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27. Na teh podlagah je zakonodajalec v ZDLov-1 uredil varstvo ter ohranjanje divjadi kot naravnega bogastva.
Namen ZDLov-1 je urediti upravljanje z divjadjo tako, da
se zagotavljajo ekološka, socialna in gospodarska funkcija
divjadi in njenega življenjskega prostora. Namen upravljanja
z divjadjo je ohraniti in varovati divjad kot naravno bogastvo,
ohraniti in povečati biološko in krajinsko pestrost in stabilnost
življenjskih združb ter preprečevati in povrniti škodo od divjadi in na njej (1. člen ZDLov-1). Zakonodajalec je uredil obseg
javne službe za področje divjadi in lovstva, določil pogoje,
pod katerimi se sme izkoriščati divjad kot naravni vir, določil
omejitve pri posegih v okolje divjadi in način trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo.
28. Narava in vsebina lovske pravice sta se z družbenim
razvojem in z zavedanjem o pomenu zdravega življenjskega okolja spreminjali. Lovska pravica je poleg gospodarske
funkcije pridobila tudi socialno funkcijo (športno-rekreacijska,
turistična, izobraževalna in raziskovalna funkcija) in ekološko
funkcijo (ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnega ravnovesja, gospodarjenje s prostoživečimi vrstami divjadi, ki temelji na povečevanju pestrosti avtohtonih živalskih
vrst in vzpostavljanju biološkega ravnovesja). Lovska pravica
je najprej vsebovala samo pravico lova in pravico prisvajanja
divjadi. Z družbenim razvojem pa je vsebovala vedno več
elementov, ki so bili povezani z varovanjem okolja, ohranjanjem narave in varovanjem divjadi. Temeljni namen lovske
pravice v sodobni družbi ni več v gospodarsko-ekonomskih
interesih kmetijstva in gozdarstva, temveč postajata temeljna
funkcija lovske pravice ohranjanje narave in varstvo okolja. S
civilizacijskim razvojem je pri divjadi kot naravnem bogastvu
bolj poudarjen njen pomen za skupnost kot njen pomen za
posameznika, zato ima zakonodajalec pri urejanju dejavnosti
lovstva široko polje proste presoje.
29. Narava lovske pravice zahteva, da nosilec lovske
pravice pri njenem izvrševanju uporablja zemljišča in gozdove.
Glede na pravni izvor lovske pravice v veljavnih pravnih sistemih torej obstajata dve obliki lovske pravice. Po eni od njiju
je lovska pravica lahko samostojna pravica, ki ni vezana na
lastninsko pravico na zemljišču. Po drugi obliki je lovska pravica lahko zasebnopravna premoženjska pravica, ki je vezana
na lastninsko pravico na zemljišču. Iz zgodovinskega pregleda
izhaja, da je imela lovska pravica na ozemlju Republike Slovenije obe obliki. V času fevdalizma in po drugi svetovni vojni
je bila lovska pravica samostojna pravica, ki ni bila vezana
na lastninsko pravico na zemljišču. Od marčne revolucije leta
1848 do druge svetovne vojne pa je lovska pravica izvirala iz
lastninske pravice na zemljišču. Glede na navedeno je zakonodajalec v ZDLov-1 izbral eno izmed možnih oblik ureditve,
in sicer je lovsko pravico uredil kot samostojno pravico javnopravne narave, ki ne izvira iz lastninske pravice na zemljišču.
Nosilka pravice je država, ki jo lahko s koncesijo prenese na
usposobljene subjekte. S takšno ureditvijo je zakonodajalec
zagotovil tudi pravno kontinuiteto s prejšnjo pravno ureditvijo,
ki je lovsko pravico urejala smiselno na podoben način, čeprav je temeljila na sistemu družbene lastnine. Dejstvo, da je
lovska pravica v obdobju pred drugo svetovno vojno izvirala
iz lastninske pravice na zemljišču, in dejstvo, da je bila lovska
pravica lastnikom zemljišč odvzeta v družbenem sistemu, ki
je bil spremenjen, ne pomeni, da mora biti veljavna ureditev
lovske pravice identična prejšnji ureditvi. Zakonodajalec mora
vsebino lastninskih upravičenj prilagoditi sodobnim družbenim
razmeram. Zakonodajalec ima ustavno pooblastilo za zakonsko urejanje načina pridobivanja in uživanja lastnine, tako
da bo zagotovljena njena ekološka funkcija, in ima ustavno
pooblastilo za določanje pogojev za izkoriščanje naravnih bogastev ter pogojev uporabe zemljišč (70. in 71. člen Ustave).
Samostojna narava lovske pravice, ki ne izvira iz lastninske
pravice na zemljišču, torej glede na 70. člen Ustave ne pomeni
posega v lastninsko pravico (33. člen Ustave).
30. Pobudniki in Državni svet navajajo, da sta tretji odstavek 1. člena in 9. člen ZDLov-1 v neskladju tudi z 69. čle-
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nom Ustave, ker naj bi bila lastnikom lovnih površin lastninska pravica odvzeta brez odškodnine. Ustava v 69. členu
določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske
pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi
ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem
členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen
Ustave, pod določenimi pogoji omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Odvzem lastninske pravice pomeni, da dosedanji nosilec izgubi lastninsko pravico
na stvari. Kot razlastitev je treba obravnavati tudi posege,
pri katerih se lastninska pravica tako izvotli, da lastniku
ostane nudum ius. Omejitev lastninske pravice pa zajema
obremenitev nepremičnine s služnostjo in z začasno uporabo
nepremičnine v javno korist, pri kateri se pravica dejansko
odvzame (izvotli) za določen čas. V obeh primerih gre za kvalitativen poseg v lastninsko pravico zaradi konkretne javne
koristi in ne le za omejitev načina uživanja lastnine.15
31. Lastnikom zemljišč in gozdov ostanejo vsi bistveni
elementi lastninske pravice na zemljišču (pravica posesti,
pravica uporabe in pravica razpolaganja s stvarjo), kljub
temu, da lastninska pravica na zemljišču ne vsebuje tudi
upravičenj, povezanih z izvrševanjem lovske pravice. Zato
ureditev, pri kateri je lovska pravica samostojna pravica in ni
del lastninske pravice na zemljišču in gozdu, sama po sebi
ne more biti v neskladju z 69. členom Ustave.
32. Pobudniki in Državni svet tudi zatrjujejo, da način
izvrševanja lovske pravice, določen v ZDLov-1, lastnikom
zemljišč in gozdov povzroča obveznosti in omejitve pri uporabi zemljišča, kar naj bi bilo v neskladju s 33. in s 67. členom
Ustave. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-40/06 z dne
11. 10. 2006 sprejelo stališče, da pomenijo omejitve, ki so
lastnikom zemljišč naložene zaradi izvrševanja lovske pravice, in obveznost, da dopustijo izvrševanje lovske pravice
na svojem zemljišču, poseg v pravico do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave. Vendar je Ustavno sodišče ob uporabi
t. i. testa sorazmernosti ugotovilo, da koristi, ki jih prinaša
izvrševanje lovske pravice na način, določen z ZDLov-1, s
katerim se zagotavlja varovanje naravne dobrine, odtehta
težo posega v pravico lastnikov zemljišča.
33. Glede na navedeno tretji odstavek 1. člena in 9. člen
ZDLov-1 nista v neskladju s členi 33, 67, in 69 Ustave
(6. točka izreka).
B. – IV.
Presoja 25. in 26. člena ZDLov-1
34. Državni svet trdi, da ureditev podeljevanja koncesij
v V. delu ZDLov-1 posega v pridobljene pravice dosedanjih
upravljavcev lovišč. Z navedeno ureditvijo naj bi bile pravice
dosedanjih upravljavcev lovišč urejene popolnoma na novo,
v spremenjeni obliki in v spremenjenih obveznostih. Sklicuje
se na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-32/95 z dne 30. 6.
1995 (Uradni list RS, št. 44/95 in OdlUS IV, 65).16 Meni, da je
položaj dosedanjih upravljavcev lovišč v primerjavi z drugimi
subjekti, ki so enako kot upravljavci lovišč pred spremembo
15 Vse po G. Virant v L. Šturm (ured.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 664.
16 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-32/95 ugotovilo, da
je ZVO v neskladju z Ustavo, ker ni upošteval že pridobljenih pravic pri izkoriščanju naravnih dobrin. Navedlo je: »Zakonodajalec
bi moral v prehodnih določbah urediti prehod obstoječih pravic
koncesijskega značaja v nov pravni režim (koncesijsko razmerje).
Ker ZVO ne ureja preoblikovanja teh razmerij, gre za protiustavno
pravno praznino, kar je v nasprotju z ustavnim načelom pravne
države.« Zakonodajalec je spremenil ZVO. V 111.a in 111.b členu je
ZVO določil, da se obstoječa pravica rabe ali izkoriščanja naravne
dobrine, ki je v lasti Republike Slovenije, uresničuje v obsegu, na
način in pod pogoji, določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je
bila pridobljena. Med pravicami, naštetimi v 111.b členu ZVO, je bil
tudi akt o izročitvi lovišča v upravljanje.
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zakonodaje upravljali z naravnimi viri (npr. Zakon o vodah,
Uradni list RS, št. 67/02 in nasl. – v nadaljevanju ZV-1), slabši. Zato naj bi bil kršen 22. člen Ustave. Predlagatelj izpodbija
V. del ZDLov-1 v celoti, vendar iz njegovih navedb izhaja, da
sta zanj sporni določbi 25. in 26. člena ZDLov-1. Iz zahteve
tudi smiselno izhaja, da Državni svet ureditvi 25. in 26. člena
ZDLov-1 očita neskladnost z 2. členom (poseg v pridobljene
pravice) in z drugim odstavkom 14. člena Ustave (enakost
pred zakonom). Zato je Ustavno sodišče očitke Državnega
sveta presodilo v tem obsegu.
35. V drugem odstavku 24. člena ZDLov-1 je določeno,
da se pravica do trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v posameznem lovišču pridobi s koncesijo, ki se podeli na javnem
razpisu. V 25. členu ZDLov-1 je določeno, da je koncedent
Republika Slovenija, njene funkcije pa v imenu in za račun
Republike Slovenije opravlja Vlada. Koncesionar je lovska
družina, ki trajnostno gospodari z divjadjo. Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 20 let. Koncesionar
ne more oddati lovišča v najem ali v podnajem, lahko pa
tretjim osebam odda izvedbo posameznih ukrepov in nalog.
36. Člen 26 ZDLov-1 določa: »Pri podelitvi koncesije iz
drugega odstavka 24. člena tega zakona se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki je do javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena tega zakona v skladu s predpisi in
načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem,
2. lovska organizacija, katere večji del članov so lastniki
zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma katere večji
del članov ima stalno bivališče na območju lovišča,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega
upravljavca.«
37. V prehodnih določbah je določeno, da do ustanovitve lovišč in do podelitve koncesije dosedanji upravljavci
lovišč nadaljujejo z upravljanjem (drugi odstavek 81. člena
ZDLov-1).
38. Ustavno sodišče je že večkrat sprejelo stališče, da
Ustava ne preprečuje, da bi zakon spreminjal prej zakonsko
določene pravice z učinkom za naprej, če te spremembe ne nasprotujejo z Ustavo določenim načelom oziroma
drugim ustavnim določbam, upoštevajoč tudi načelo zaupanja v pravo kot eno izmed načel pravne države (2. člen
Ustave). Obseg pravic, določen z zakonom, se lahko tudi
zmanjša z veljavnostjo za naprej (odločba št. U-I-93/93 z
dne 9. 12. 1993 Uradni list RS, št. 1/94 in OdlUS II, 120, odločba št. U-I-120/91 z dne 9. 4. 1992, OdlUS I, 26, odločba
št. U-I-123/93 z dne 18. 10. 1995, Uradni list RS, št. 24/3,
67/93 in OdlUS II, 109). Ob tem pa mora zakonodajalec
prizadetim subjektom omogočiti, da se v določenem času
pripravijo na novo ureditev.
39. Pred začetkom veljavnosti ZDLov-1 je področje lovstva urejal Zakon/76. V skladu s 3. členom Zakona/76 je
bila divjad družbena lastnina. Kot dobrina splošnega pomena
je uživala posebno varstvo. Z lovstvom so se lahko ukvarjali
občani, združeni v lovskih družinah, ter delavci, združeni v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela. Lovišča so
bila izročena v upravljanje lovskim organizacijam. Ustanovile
so jih občinske skupščine, Izvršni svet Republike Slovenije in
organ, ki je določeno zemljiško ali vodno površino proglasil za
površino s posebnim namenom. Ustanovitelj lovišča je z aktom
o izročitvi lovišča izročil lovišče v upravljanje lovski organizaciji
za nedoločen čas brez odškodnine (23. člen Zakon/76).
40. ZDLov-1 je uvedel nov sistem upravljanja z divjadjo.
Divjad je iz družbene lastnine prešla v državno lastnino.17
17 Člen 111 ZVO je določal, da voda, mineralne surovine,
prostoživeče divje živali, ribe in druge prostoživeče oziroma prosto
rastoče vodne živali in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju preidejo v lastnino države z dnem uveljavitve tega zakona in se
izkažejo v bilancah, ki jih izdelajo pristojna ministrstva v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, v enem letu po uveljavitvi
tega zakona. V drugem odstavku 163 ZVO-1 je določeno, da je
divjad po predpisih o lovstvu lastnina države.
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ZDLov-1 je preoblikoval prejšnji sistem, ki je temeljil na
ureditvi družbene lastnine, v sistem, v katerem je divjad
naravno bogastvo, njen lastnik pa država. Zato ima država
pravico upravljati z divjadjo in lahko pravico do trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo (lovsko pravico) s koncesijo prenese
na druge subjekte, ki so usposobljeni za upravljanje, rabo
ali izkoriščanje divjadi. Posledica prenosa naravnih dobrin
v lastnino države je, da je za njihovo upravljanje, rabo ali
izkoriščanje s strani drugih fizičnih ali pravnih oseb potrebna
koncesija.18 V postopku podeljevanja koncesij za upravljanje, rabo in izkoriščanje naravnih dobrin pa je država dolžna
spoštovati pridobljene pravice. Drugačno ravnanje bi bilo v
neskladju z 2. členom Ustave (odločba št. U-I-32/95).
41. Iz drugega odstavka 81. člena ZDLov-1 izhaja, da
je zakonodajalec v prehodnih določbah uredil upravljanje z
divjadjo od trenutka začetka veljavnosti ZDLov-1 do trenutka,
ko bodo na podlagi 24. člena ZDLov-1 posamezni usposobljeni subjekti s koncesijo pridobili pravico do trajnostnega
upravljanja z divjadjo. V tej fazi prehodnega obdobja dosedanji upravljavci lovišč nadaljujejo z upravljanjem do podelitve
koncesije. V 26. členu ZDLov-1 pa je zakonodajalec uredil
prehod obstoječih pravic koncesijskega značaja v novi pravni
režim tako, da imajo dosedanji upravljavci lovišč pri podelitvi
koncesije prednostno pravico (1. točka 26. člena ZDLov-1).
Iz navedenega izhaja, da bodo imeli dosedanji upravljavci
lovišč, ki so v skladu s predpisi in z načrti strokovno ustrezno
upravljali z loviščem (so usposobljeni za upravljanje, rabo
ali izkoriščanje naravnega bogastva), pri podelitvi koncesije
prednost pred drugimi subjekti, ki tudi izpolnjujejo zakonske
pogoje za pridobitev koncesije. Dosedanji upravljavci lovišč,
ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje, bodo s pridobitvijo
koncesije obdržali pravico do trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo. S tem je zakonodajalec uredil prehod obstoječih
pravic koncesijskega značaja v novi pravni režim, ne da bi
posegel v njihove pridobljene pravice.19
42. Državni svet tudi zatrjuje, da drugi predpisi, ki urejajo upravljanje z naravnim bogastvom, bolj ugodno urejajo
prehod na novi pravni režim. ZVO-1 ureja podelitev koncesije
na naravnih dobrinah. Koncesija se lahko podeli pravni ali
fizični osebi, če je usposobljena za upravljanje ali za gospodarjenje z naravno dobrino. Pri podelitvi se lahko uveljavlja
prednostna pravica. Prednostno pravico ima lastnik zemljišča, na katerem je naravna dobrina, če izpolnjuje pogoje
(164. člen ZVO-1). Zakon o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 56/99 in nasl. – v nadaljevanju ZON) določa, da obdržijo osebe, ki so imele ob uveljavitvi tega zakona pravico
do rabe naravne vrednote, pravico do uveljavitve pravic po
tem zakonu, izvajajo pa jo v obsegu, na način in pod pogoji,
določenimi v aktu o podelitvi. Te osebe imajo prednostno
pravico pri pridobitvi koncesije, ki jo izgubijo, če v enem letu
ne vložijo vloge. Iz navedenega izhaja, da je ureditev v ZON
pri prehodu v novi pravni režim podobna ureditvi v ZDLov-1.
ZV-1, na katerega se sklicuje Državni svet, omogoča pridobitev posebne rabe na vodah na dva načina: z dovoljenjem
in s koncesijo. Dovoljenje se podeli takrat, ko s stališča javnega interesa ni ovire za svobodno opravljanje dejavnosti.
Dovoljenje pridobijo vsi, ki izpolnjujejo pogoje. Koncesija se
načeloma podeli takrat, ko lahko določeno dejavnost izvaja
omejeno število subjektov.20 ZV-1 različno ureja prehod na
novi sistem pri tistih dejavnostih, za katere je treba pridobiti
koncesijo, in pri tistih, pri katerih je treba pridobiti dovoljenje.
Dosedanji izvajalci dejavnosti, ki morajo sodelovati v postop18 J. Čebulj in drugi: Koncesije na naravnih dobrinah, Inštitut
za pravo GIZ gozdarstva Slovenije, Ljubljana 1996, str. 20.
19 Vlada še ni začela postopka podeljevanja koncesij na podlagi drugega odstavka 24. člena ZDLov-1. Dosedanji upravljavci
lovišč z lovišči upravljajo na podlagi drugega odstavka 81. člena
ZDLov-1.
20 J. Čebulj in M. Strmecki: Upravno pravo, Visoka upravna
šola, Ljubljana 2001, str. 97.
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ku podelitve koncesije, koncesije ne dobijo avtomatično na
podlagi zakona, kot zmotno meni Državni svet, temveč lahko
dosedanji imetniki vodnogospodarskega dovoljenja pridobijo
koncesijo brez javnega razpisa (196. člen ZV-1). Iz navedenega izhaja, da je položaj dosedanjih upravljavcev lovišč
podoben položaju dosedanjih imetnikov vodnogospodarskega dovoljenja, ki morajo pridobiti koncesijo. Zakonodajalec
je enak cilj (varovanje pridobljenih pravic) dosegel na dva
različna načina (s podelitvijo koncesije brez javnega razpisa
ali s prednostno pravico pri podelitvi koncesije). Zato 25. in
26. člen ZDLov-1 nista v neskladju z 2. členom in z drugim
odstavkom 14. člena Ustave.
43. Nekateri pobudniki menijo, da je 26. člen ZDLov-1
v neskladju z Ustavo, ker ima lovska organizacija, ki je do
javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena ZDLov-1 v
skladu s predpisi strokovno in ustrezno upravljala z loviščem, prednostno pravico pri pridobitvi koncesije. Takšna
ureditev naj bi bila v neskladju z drugim odstavkom 14. člena
Ustave.
44. V primeru izvajanja koncesijskih dejavnosti se pravica do svobodne gospodarske pobude nanaša na postopek
oddaje koncesij in ne na opravljanje dejavnosti (odločba
št. U-I-13/00 z dne 13. 12. 2001, Uradni list RS, št. 108/01 in
4/02 popr. in OdlUS X, 209). V postopku podelitve koncesije
mora biti omogočeno, da lahko vsakdo pod enakimi pogoji
pridobi koncesijo.
45. V skladu s 26. členom ZDLov-1 ima lovska organizacija, ki je do javnega razpisa že ustrezno upravljala z
loviščem, prednostno pravico v primerjavi drugimi lovskimi
organizacijami (npr. lovsko organizacijo, ki do sedaj še ni
upravljala z lovišči, njeni člani pa so lastniki lovne površine
lovišča, ki se s koncesijo podeljuje v upravljanje). Iz navedenega izhaja, da zakonodajalec različno obravnava lovske
organizacije, ki že upravljajo z loviščem, in druge lovske
organizacije.
46. Pri presoji, ali gre za neskladje s splošnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena
Ustave, se obstoj neskladja ugotavlja na podlagi t. i. testa
arbitrarnosti. Načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) ni mogoče pojmovati kot enostavne
splošne enakosti vseh. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da predpis
– kadar podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega
odstavka 14. člena – ne bi smel različno urejati enakih položajev pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno. Za razlikovanje mora obstajati razumen, iz narave
stvari izhajajoč razlog.
47. Zakonodajalec je z ureditvijo v 1. točki 26. člena
ZDLov-1 zagotovil prehod obstoječih pravic koncesijskega
značaja v novi pravni režim in z določitvijo prednostne pravice dosedanjim upravljavcem lovišč zagotovil varstvo pridobljenih pravic. Vendar zakonodajalec prednostne pravice pri
pridobitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo ni
omejil na čas prehoda v novi pravni režim. Zakonodajalec
je določil prednostno pravico obstoječih upravljavcev lovišč
tudi pri vseh nadaljnjih postopkih podelitve koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Prednostna pravica ni
omejena samo na prehodno obdobje, v katerem naj bi se
dosedanji upravljavci lovišč pripravili in prilagodili na novo
ureditev z namenom varstva pred posegi v pridobljene pravice. Ko gre za kasnejše podeljevanje koncesij, pa razumnega
razloga za prednostno pravico lovskih organizacij iz 1. točke
26. člena ZDLov-1 ni več. Ker zakonodajalec ni omejil trajanja prednostne pravice dosedanjih upravljavcev lovišč pri
pridobitvi koncesije na postopek prve podelitve koncesije po
uveljavitvi ZDLov-1, je brez razumnega razloga postavil v neenakopraven položaj druge subjekte, ki bi lahko sodelovali na
javnem razpisu v nadaljnjih postopkih podelitve koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznem lovišču.
Zato je 26. člen ZDLov-1 v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave (1. točka izreka).
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48. Ker gre za primer iz prvega odstavka 48. člena
ZUstS, je Ustavno sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo in
za odpravo ugotovljene neskladnosti določilo rok enega leta
(4. točka izreka).
Presoja osmega odstavka 29. člena ZDLov-1
49. Državni svet navaja, da je osmi odstavek 29. člena
ZDLov-1 v neskladju z 2. členom Ustave, ker ne določa kriterijev, po katerih naj bi se sredstva, pridobljena iz koncesijskih
dajatev, delila, in ne določa upravičencev teh sredstev.
50. V 29. členu ZDLov-1 je urejena koncesijska dajatev.
Koncesionar je dolžan plačati koncesijsko dajatev. Določeni
sta osnova za izračun višine koncesijske dajatve in maksimalna višina. V sedmem odstavku 29. člena ZDLov-1 je določeno, da se iz zbranih sredstev oblikuje poseben sklad, ki
je namenjen obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po
divjadi. V osmem odstavku 29. člena ZDLov-1 je določeno,
da način delitve sredstev iz sklada pripravi ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
51. Izpodbijana določba osmega odstavka 29. člena
ZDLov-1 daje materialno in formalno pooblastilo za izdajo
podzakonskega akta, s katerim naj bi bil urejen način delitve
sredstev iz posebnega sklada, v katerega bodo vplačane
koncesijske dajatve za izvajanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. V sedmem odstavku 29. člena ZDLov-1 je
določeno samo, da bodo sredstva namenjena za plačilo
obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po divjadi. Iz
navedenega je razvidno, da ZDLov-1 ne določa meril in kriterijev, tj. okvira razdelitve sredstev. Pooblastilo ministrstvu
iz osmega odstavka 29. člena ZDLov-1 je neopredeljeno, s
čimer so kršena načela pravne države (2. člen Ustave). V
skladu z načeli pravne države je, da so zakonske določbe
jasne in nedvoumne. Z njimi se ne določata samo okvir in
podlaga upravnopravnega delovanja izvršilne oblasti, temveč postaja to delovanje za državljane znano, pregledno
in tudi predvidljivo, to pa povečuje njihovo pravno varnost.
Načelo pravne varnosti je eno izmed načel pravne države,
ki je pomembno tudi za učinkovito varstvo posameznikovih
pravic in pravnih interesov, vključno z učinkovitim nadzorom
ustavnosti in zakonitosti posamičnih upravnih aktov. Zato
mora biti tudi pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa
v zakonu jasno in opredeljeno z ustreznimi merili in kriteriji.
Določitev teh meril in kriterijev zakonodajalec ne sme prepustiti podzakonskemu predpisu (odločba št. U-I-313/98 z dne
16. 3. 2000, Uradni list RS, št. 33/00 in OdlUS IX, 60). Zato
je osmi odstavek 29. člena ZDLov-1 v neskladju z drugim
odstavkom 120. člena Ustave. Glede na to, da se pooblastilo v osmem odstavku 29. člena ZDLov-1 nanaša na način
delitve sredstev, zbranih iz koncesijskih dajatev v posebnem
skladu, Ustavno sodišče določbe osmega odstavka 29. člena
ZDLov-1 ni moglo razveljaviti, temveč je le ugotovilo njeno
neskladnost z Ustavo (3. točka izreka). Zakonodajalcu je
naložilo, naj ugotovljeno neustavnost odpravi v roku enega
leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije (4. točka izreka).
Presoja prvega odstavka 65. člena in prve alineje
sedmega odstavka 65. člena ZDLov-1
52. Državni svet trdi, da prvi odstavek 65. člena ZDLov-1
posega v pravico do zbiranja in združevanja (drugi odstavek
42. člena Ustave). Prvi odstavek 65. člena ZDLov-1 določa:
»Lovska družina je društvo najmanj 15 polnoletnih oseb, ki se
ustanovi, deluje in preneha obstajati po predpisih o društvih,
če ta zakon ne določa drugače. Člani oziroma članice društva
so lahko lovci in posamezniki oziroma posameznice, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je njihov interes
povezan z divjadjo in lovstvom.«
53. Ustavno sodišče je v več odločitvah izvzelo določene oblike združevanja iz dometa 42. člena Ustave (npr. sklep
št. U-I-48/90 z dne 11. 2. 1993, Uradni list RS, št. 12/93 in
OdlUS II, 15, odločba št. U-I-290/96 z dne 11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII, 124), zato je moralo v tej
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zadevi uvodoma presoditi, ali so lovske družine združenja,
ki jih varuje drugi odstavek 42. člena Ustave. Lovska družina
je društvo, ki je ustanovljeno, deluje in preneha obstajati po
predpisih o društvih, razen če ZDLov-1 ne določa drugače.
V skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06
– v nadaljevanju ZDru-1) je društvo pravna oseba zasebnega prava, ki pravno osebnost pridobi z registracijo društva
(5. člen ZDru-1). Posameznemu društvu je lahko podeljen
status društva, ki deluje v javnem interesu, če izpolnjuje
zakonske pogoje (30. člen ZDru-1). Ker ZDLov-1 v zvezi z
ustanovitvijo lovske družine ne določa ničesar, je tudi lovska
družina ustanovljena s sprejetjem sklepa o ustanovitvi in s
sprejemom temeljnega akta društva, na podlagi prostovoljne
odločitve njenih ustanovnih članov ter z registracijo v register
društev. Iz navedenega izhaja, da lovska družina ni ustanovljena z javnopravnim aktom. Lovska družina lahko deluje v
javnem interesu, ima javna pooblastila, izvaja javno službo,
vendar ni ustanovljena z zakonom ali z drugim splošnim aktom, temveč na podlagi prostovoljne odločitve njenih članov.
Zato je združevanje v lovsko družino mogoče presojati z
vidika 42. člena Ustave.21
54. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-391/96 z
dne 11. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII, 125)
navedlo, da je zakonska ureditev, pri kateri je določeno
minimalno število oseb, ki lahko ustanovijo društvo, poseg
v ustavno pravico vsakogar, da se svobodno združuje. Zato
ureditev, pri kateri lahko lovsko družino ustanovi minimalno
15 oseb, posega v pravico do združevanja iz drugega odstavka 42. člena Ustave. Na podlagi tretjega odstavka 15. člena
Ustave je mogoče omejiti človekovo pravico le v primerih, ki
jih določa Ustava in zaradi pravic drugih.
55. Poseg v pravico do združevanja je dopusten iz
razlogov, ki jih določa tretji odstavek 42. člena Ustave. Na
podlagi tretjega odstavka 42. člena Ustave je mogoče poseči ali omejiti pravico do zbiranja in združevanja, če to
zahtevajo varnost države ali javna varnost ali varstvo pred
širjenjem nalezljivih bolezni. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, tudi iz gradiva, ki je bilo na voljo v postopku sprejema
ZDLov-1 (Predlog Zakona o divjadi in lovstvu – prva obravnava –
EPA 995 – III),22 ni razviden razlog za takšno ureditev, ki bi
pri ustanavljanju lovskih družin utemeljeval poseg v pravico
do združevanja zaradi razlogov iz tretjega odstavka 42. člena
Ustave.
56. Ker niso podani razlogi iz tretjega odstavka 42. člena Ustave, je moralo Ustavno sodišče v nadaljevanju presoditi, ali je taka omejitev pravice do združevanja ustavno
dopustna zaradi pravic drugih oziroma javne koristi. Ureditev
ni v neskladju z Ustavo, če je zakonodajalec zasledoval
ustavno dopusten cilj in je omejitev skladna z načeli pravne
države (2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki
prepoveduje prekomerne posege države (splošno načelo
sorazmernosti). Razlog za določitev minimalnega števila članov, ki lahko ustanovijo lovsko družino, bi bil lahko v obsegu
zakonskih nalog, ki jih mora izvrševati lovska družina, ki
pridobi koncesijo za trajnostno upravljanje z divjadjo. Ker so
naloge lovske družine obsežne in je za njihovo izvrševanje
potrebno posebno strokovno znanje, bi vse naložene naloge
lahko opravljalo samo društvo, ki ima najmanj 15 članov. Iz
navedenega izhaja, da naj bi izpodbijana ureditev omogočila
učinkovito izvajanje zakonskih nalog, ki so naložene lovskim
družinam, in učinkovito izvrševanje javne službe (izvrševanje
lovske pravice). To pa je ustavno dopusten cilj, zaradi katerega je to človekovo pravico dopustno omejiti.
57. Glede na to, da je zakonodajalec imel ustavno dopusten cilj, je treba oceniti, ali je omejitev v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti. Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. stroge-

ga testa sorazmernosti. Ta test obsega presojo treh vidikov
posega: 1) ali je poseg sploh nujen (potreben) za dosego
zasledovanega cilja; 2) ali je ocenjevani poseg primeren
za dosego zasledovanega cilja v tem smislu, da je ta cilj s
posegom dejansko mogoče doseči; 3) ali je teža posledic
ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki
bodo zaradi posega nastale (načelo sorazmernosti v ožjem
pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). Le, če poseg
prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten (odločba
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03
in OdlUS XII, 86).
58. Javno službo za področje divjadi in lovstva ter dejavnosti v javnem interesu (izvrševanje lovske pravice) izvajajo tiste lovske družine, ki pridobijo koncesijo za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo. Pogoji za pridobitev koncesije so
določeni v koncesijskem aktu. Če lovska družina ne bi izpolnjevala vseh pogojev (med drugim tudi števila članov), ne bi
mogla pridobiti koncesije. Iz navedenega izhaja, da so lovski
družini zakonske obveznosti izvajanja javne službe in druge
zakonske obveznosti varstva divjadi naložene s pridobitvijo
koncesije in ne že z ustanovitvijo. Zato določitev minimalnega števila oseb za ustanovitev lovske družine ni primeren,
niti nujen ukrep, s katerim bi dosegli ustavno dopusten cilj,
to sta učinkovito izvrševanje zakonskih nalog na področju
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in izvajanje javne službe. Koncedent lahko v koncesijskem aktu določi pogoje, tj.
tudi število članov, ki jih mora izpolnjevati lovska družina za
pridobitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
ne pa za njeno ustanovitev. Pogoj za ustanovitev lovske
družine, določen v prvem odstavku 65. člena ZDLov-1, torej
ni ustavno dopusten. Zato je v tem delu v neskladju z drugim
odstavkom 42. člena Ustave. Glede na to je Ustavno sodišče
v prvem odstavku 65. člena ZDLov-1 razveljavilo del besedila, ki se glasi: »najmanj 15« (5. točka izreka).
59. Pobudniki trdijo, da prva alineja sedmega odstavka
65. člena ZDLov-123 posega v pravico do zbiranja in združevanja, ker določa prisilno prenehanje lovske družine. Pravica
do združevanja ne obsega samo pravice do ustanovitve društva, ampak tudi pravico, da člani društva samostojno in svobodno urejajo njegovo notranjo ureditev in dejavnost ter da
se svobodno odločijo za prenehanje društva. Društvo načeloma preneha na podlagi prostovoljne odločitve svojih članov.
Lahko pa preneha s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo
k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o
prepovedi delovanja ali po samem zakonu (37. člen ZDru-1).
Če društvo preneha po samem zakonu ugotovi njegovo prenehanje pristojni organ z odločbo (42. člen ZDru-1).
60. Določitev razlogov za prisilno prenehanje društva
je poseg v pravico iz drugega odstavka 42. člena Ustave.
Zato prva alineja sedmega odstavka 65. člena ZDLov-1, ki
določa, da lovska družina preneha obstajati, če se ji zaradi
kršitev odvzame koncesijska pogodba, posega v pravico do
združevanja.
61. Ker zakonodajalec tudi pri določitvi pogojev za prenehanje lovske družine ni razlikoval med pogoji za obstoj
(ustanovitev in prenehanje) lovske družine in pogoji za pridobitev in odvzem koncesije, je prva alineja sedmega odstavka
65. člena ZDLov-1 iz istih razlogov, kot so navedeni v 55. in
58. točki te obrazložitve, v neskladju z drugim odstavkom
42. člena Ustave. Zato jo je Ustavno sodišče razveljavilo
(4. točka izreka).
62. S tem, ko je Ustavno sodišče delno razveljavilo
prvi odstavek 65. člena ZDLov-1 in razveljavilo prvo alinejo
sedmega odstavka 65. člena ZDLov-1, ki pomenita izjemo od
splošnega pravila, določenega v ZDru-1, se tudi za ustanovitev in prenehanje lovske družine uporabljajo določbe ZDru-1.

21 Podobno tudi v sodbi ESČP Chassagnou in drugi proti
Franciji z dne 29. 4. 1999.
22 Poročevalec DZ št. 79/03, 96/03 in 103/03.

23 Prva alineja sedmega odstavka 65. člena ZDLov-1 določa:
»Lovska družina preneha obstajati, če se ji zaradi kršitev odvzame
koncesija.«
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Ker je Ustavno sodišče prvi odstavek in prvo alinejo sedmega
odstavka 65. člena ZDLov-1 razveljavilo že iz teh razlogov, ni
presojalo tudi drugih očitkov Državnega sveta.
B. – V.
Presoja 3. člena in petega ter šestega odstavka
4. člena ZDLov-1
63. Pobudniki navajajo, da so 3. člen in peti ter šesti
odstavek 4. člena ZDLov-1 v neskladju s prvim odstavkom
74. člena Ustave, ker se s podelitvijo koncesije omejuje
ukvarjanje z lovstvom kot gospodarsko pridobitno dejavnostjo fizičnim osebam. S tem naj bi bile fizične osebe (lastniki
zemljišč in gozdov) postavljene v neenakopraven položaj s
pravnimi osebami. Zato naj bi šlo za neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ker naj bi jim navedene določbe
onemogočale mirno uživanje lastninske pravice, naj bi bile v
neskladju tudi s 33. členom Ustave.
64. Člen 3 ZDLov-1 določa: »Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, s katero se ukvarjajo
pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Trajnostno
gospodarjenje z divjadjo obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi, posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in
drugih utemeljenih razlogov.«
65. Peti odstavek 4. člena ZDLov-1 določa: »Nosilci
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so upravljavci lovišč in
upravljavci lovišč s posebnim namenom.«
66. Šesti odstavek 4. člena ZDLov-1 določa: »Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom so v Republiki
Sloveniji za dejavnost lovstva registrirane pravne osebe, ki
se morajo zaradi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja upravljavcev lovišč.«
67. Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo. Obsega naloge, ki so po svoji naravi gospodarske
dejavnosti, in dejavnosti, ki se ne izvajajo na trgu. Dejavnost lovstva (izvrševanje lovske pravice) poleg pravice do
izkoriščanja naravnega bogastva (lovski turizem, prodaja
divjačine) obsega tudi obveznosti izvajanja javne službe in
javnih pooblastil (dejavnosti, ki se izvajajo zaradi ohranitve
in varstva divjadi ter njihovega življenjskega okolja v javnem
interesu). V drugem odstavku 18. člena ZDLov-1 je določeno, da se za javno službo za področje divjadi smiselno
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in nasl. – v nadaljevanju ZGJS). V
5. točki 3. člena ZG so naštete funkcije gozdov. Med proizvodnimi funkcijami gozda je našteta tudi lovnogospodarska
funkcija. Člen 23 ZDLov-1 določa, da se naloge, ki se izvajajo
v javnem interesu, med drugim financirajo tudi iz dohodka od
divjadi in iz dohodka iz poslovanja. Glede na navedeno vodi
vsaka lovska družina dva finančna obračuna, in sicer bilanco
gospodarjenja in društveno bilanco. V bilanci gospodarjenja
se vodijo prihodki in odhodki, nastali zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti. V ta sklop sodijo prihodki, pridobljeni s
prodajo divjačine in z lovnim turizmom, in odhodki, ki nastanejo posamezni lovski družini zaradi izvajanja naloženih nalog (plačilo škode, opravljeno strokovno delo pri upravljanju
lovišč, vzdrževanje lovskotehničnih objektov, krmljenje divjadi, prevozi lovcev, nabava opreme ipd.) V društveni bilanci
so prihodki, pridobljeni s članarinami članov, in odhodki, ki
nastanejo s plačilom zavarovanja članov, z izdajanjem in s
pošiljanjem revije Lovec, zaradi stroškov, ki nastanejo zaradi
organizacije lovskih družin in Lovske zveze Slovenije, zaradi
stroškov izobraževanja, raziskovalnih nalog in podobno. Iz
pojasnil Lovske zveze Slovenije izhaja, da v strukturi vseh
prihodkov lovstva lovski turizem prinaša 15% do 22% delež,
prihodek od prodane divjačine pa 31% do 42% delež. Iz
pojasnil Zavoda za gozdove Slovenije izhaja, da si lovišča s
posebnim namenom sredstva za financiranje zagotavljajo v
celoti sama z izvajanjem dejavnosti lovstva in niso vezana na
proračunske vire. Šele po uveljavitvi ZDLov-1 naj bi bilo mogoče, da bi lovišča s posebnim namenom pridobila sredstva
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iz proračuna za financiranje nalog v zvezi z varstvom narave
in ohranjanja življenjskega okolja divjadi.
68. Iz navedenega izhaja, da je dejavnost lovstva sestavljena tako iz dejavnosti, ki so po svoji naravi gospodarske
dejavnosti, kot tudi iz dejavnosti, ki so namenjene predvsem
varovanju naravnega bogastva. Dvojen značaj dejavnosti
lovstva izhaja tudi iz zgoraj naštetih predpisov, ki dejavnost
lovstva sicer ne določajo za gospodarsko javno službo, vendar se pri izvajanju javne službe smiselno uporablja ZGJS.
69. Ker se dejavnost lovstva v določenem delu opravlja
na trgu in odplačno, je moralo Ustavno sodišče v nadaljevanju presoditi, ali ureditev, pri kateri sme dejavnost lovstva na
podlagi pridobljene koncesije izvrševati samo pravna oseba,
ne pa tudi fizična oseba, posega v pravico do svobodne
gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena Ustave
v povezavi z načelom enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave.
70. Ustava v prvem odstavku 74. člena določa, da je
gospodarska pobuda svobodna. Vendar iz drugega stavka
drugega odstavka 74. člena Ustave izhaja, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo.
Zakonodajalec je na podlagi drugega odstavka 70. člena
Ustave pooblaščen in tudi dolžan določiti pogoje za izkoriščanje naravnih bogastev in tudi pogoje ter način upravljanja
gospodarskih dejavnosti z namenom uresničevanja skrbi
države za zdravo življenjsko okolje. Zakonodajalec je na podlagi drugega odstavka 72. člena Ustave tudi dolžan skrbeti
za zdravo življenjsko okolje in v ta namen določati pogoje in
način opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti. Vsebino
pravice do zdravega življenjskega okolja določa zakonodajalec tako, da določa meje dopustnosti posegov v okolje in
zato tudi določa pogoje za izkoriščanje in uporabo naravnih
dobrin. Država zagotavlja zdravo življenjsko okolje tudi z
ohranjanjem raznovrstnosti in kakovosti naravnih dobrin in
z zmanjševanjem porabe naravnih virov. Država je dolžna s
svojim aktivnim ravnanjem skrbeti za varstvo javnega interesa in s tem tudi za ustrezno normativno ureditev.
71. Zakonodajalec je v ZDLov-1 določil pogoje, pod
katerimi se sme upravljati, rabiti in izkoriščati divjad kot
naravni vir, in določil obseg javne službe za področje divjadi
in lovstva. Določil je, da smejo izvajati dejavnost lovstva
(izvajanje javne službe in upravljanje naravnega vira) samo
tiste pravne osebe, ki so na podlagi javnega razpisa pridobile
koncesijo. Ustavno sodišče je že zapisalo, da se sme zaradi
izvajanja javnih služb in z uvedbo posebnega javnopravnega
režima gospodarjenja in izkoriščanja naravnih virov omejiti
pravica do svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena Ustave, ker gre za izvajanje dejavnosti v javnem
interesu in v javno korist. (odločba in sklep št. U-I-76/01 z dne
10. 3. 1994, Uradni list RS, št. 20/94 in OdlUS III, 20; odločba
št. U-I-49/95 z dne 4. 3. 1999, Uradni list RS, št. 24/99 in
OdlUS VIII, 45; odločba št. U-I-48/97 z dne 6. 7. 2000, Uradni
list RS, št. 66/2000 in OdlUS IX/2, 185).
72. Ker je bila dejavnost lovstva (izvrševanje lovske pravice) iz gospodarskoproizvodne dejavnosti z razvojem spremenjena v dejavnost, ki je namenjena predvsem varovanju naravnega bogastva (divjadi), ohranjanju narave in varstvu okolja, se
izvaja v javnem interesu in v javno korist. Z njo sta zagotovljena
varovanje naravnih dobrin in zdravo življenjsko okolje.
73. Zakonodajalec lahko na podlagi drugega odstavka
70. člena in prvega stavka drugega odstavka 74. člena določi
tudi organizacijsko obliko, ki se mu zdi najprimernejša za
izvajanje javne službe in za pridobitev pravice do izkoriščanja
naravnega bogastva. Zakonodajalec oceni, kakšne pogoje
mora izpolnjevati zasebni subjekt za pridobitev pravice do
izkoriščanja naravnih bogastev in za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesionirane javne službe. Ustavno sodišče se
ne more spuščati v oceno primernosti izpodbijane zakonske
ureditve, temveč lahko samo presodi, ali obstaja za izpodbijano ureditev razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Dejavnost lovstva je sestavljena iz številnih nalog, ki so med seboj
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neločljivo povezane. Naloge upravljavcev lovišč so določene v
1. do 15. točki prvega odstavka 21. člena ZDLov-1.24 Iz zakonsko navedenih nalog izhaja, da so nosilcu dejavnosti lovstva
(trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali lovske pravice) s
pridobitvijo koncesije poleg pravice izkoriščanja naravnega
vira naložene obveznosti, ki zahtevajo obsežno in raznoliko
strokovno znanje s področja varovanja divjadi, varstva okolja
in ohranjanja narave. S podelitvijo koncesije za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo država prenese pravico upravljanja
z naravnim bogastvom in izvajanje dejavnosti, ki se v javnem
interesu izvaja zaradi ohranitve in varstva divjadi ter njihovega
življenjskega okolja (javna služba za področje divjadi), na osebo zasebnega prava. Zato mora zaradi zagotovitve javnega interesa posebno skrbnost nameniti izboru koncesionarja. Javni
interes zasleduje z določitvijo ustreznih pogojev. Ker dejavnost
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo zahteva izvajanje številnih strokovnih nalog in posebno znanje s področja lovstva
ter varovanja divjadi, Ustavno sodišče ocenjuje, da so razlogi
za ureditev, pri kateri lahko lovsko pravico s koncesijo pridobi
samo usposobljena pravna oseba (lovsko društvo), ne pa fizična oseba, razumni in stvarno utemeljeni ter povezani s predmetom urejanja in da zato zakonodajalcu ni mogoče očitati,
da je ravnal arbitrarno, ko je sprejel izpodbijano ureditev. Zato
ureditev, pri kateri se lahko lovska pravica s koncesijo prenese
samo na usposobljeno pravno osebo (lovsko društvo), ne pa
tudi na fizično osebo, in pri kateri je s tem posledično omejeno
število subjektov, ki se smejo ukvarjati s to dejavnostjo, ni v
neskladju s prvim in z drugim odstavkom 74. člena Ustave v
povezavi z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
74. Pobudniki očitajo prvemu odstavku 3. člena in petemu in šestemu odstavku 4. člena ZDLov-1 tudi neskladje s
33. členom Ustave. Ustavno sodišče je že v 25. in 30. točki
te obrazložitve pojasnilo, kakšna je vsebina 33. in 69. člena
Ustave. Omejitve posameznika pri izvrševanju njegovih lastninskih upravičenj zaradi javne koristi ali zagotavljanja ekološke
in socialne funkcije lastnine same po sebi ne morejo biti v neskladju s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je že v odločbi
št. U-I-40/06 sprejelo stališče, da obveznosti, ki so naložene
lastnikom zemljišča zaradi izvrševanja lovske pravice, niso pre24 Prvi odstavek 21. člena ZDLov-1 določa: »Upravljavci
lovišč in lovišč s posebnim namenom opravljajo pod pogoji javne
službe naslednje naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo:
1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih
razmer za divjad;
2. izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski
pregled;
4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli
divjadi;
5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim
okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od
divjadi in na divjadi;
7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
9. skrb za usposabljanje lovcev;
10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska
služba;
12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi
z divjadjo in lovstvom;
13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to
potrebno;
14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh
vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja
narave;
15. poseganje v populacije prostoživečih vrst ptic in sesalcev
v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način
lova, ki ga določa ta zakon.«
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komeren ukrep. Pobudniki ne navajajo nobenih argumentov, ki
jih Ustavno sodišče ne bi že presojalo. Prvi odstavek 3. člena
ter peti in šesti odstavek 4. člena ZDLov-1 zato niso v neskladju
s 33. in 67. ter z 69. členom Ustave (6. točka izreka).
Presoja tretjega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 7. člena in drugega odstavka 8. člena ZDLov-1
75. Državni svet in pobudniki izpodbijajo tretji odstavek
6. člena,25 tretji odstavek 7. člena26 in drugi odstavek 8. člena
ZDLov-1,27 ker pri oblikovanju lovskoupravljavskih območij,
lovišč s posebnim namenom in lovišč sodelujejo naravovarstvene in lovske organizacije, izključeno pa je sodelovanje
lastnikov zemljišč in gozdov. S tem naj bi bila kršena tudi
pravica do mirnega uživanja lastninske pravice. Zato naj bi
bile izpodbijane določbe v neskladju z drugim odstavkom
14. člena in s 33. členom Ustave.
76. Lovne površine se zaradi učinkovitega upravljanja
z divjadjo razdelijo na posamezne prostorske enote (lovskoupravljavsko območje, lovišče s posebnim namenom in lovišče).28 Namen razdelitve lovskih površin v Republiki Sloveniji na posamezne prostorske enote je določitev krajevne
pristojnosti posameznih subjektov za učinkovito upravljanje
z divjadjo in posledično tudi izvrševanje lovske pravice. Meje
teritorialnih enot se oblikujejo glede na ekološke dejavnike
in življenjske značilnosti populacij divjadi (9. člen ZDLov-1),
zato pri pripravi strokovnih podlag sodelujejo organizacije,
ki so strokovno usposobljene za dajanje mnenj o kriterijih,
ki vplivajo na oblikovanje mej. V sistemu, v katerem lovska pravica ni vezana na lastninsko pravico na zemljišču,
lastninske meje zemljišč in gozdov ne morejo vplivati na
oblikovanje meje posameznega lovišča, lovišča s posebnim
namenom in lovskoupravljavskega območja. Zato Ustavno
sodišče ocenjuje, da so razlogi za razlikovanje med lastniki
zemljišč in lovskimi organizacijami ter naravovarstvenimi organizacijami pri oblikovanju meja teritorialnih enot razumni in
stvarno utemeljeni ter povezani s predmetom urejanja. Zato
zakonodajalcu ni mogoče očitati, da je ravnal arbitrarno, ko
je sprejel izpodbijano ureditev. Tako tretji odstavek 6. člena,
tretji odstavek 7. člena in drugi odstavek 8. člena ZDLov-1
niso v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
77. Pobudniki izpodbijajo navedene določbe tudi z vidika
posega v pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave). Svo25 Tretji odstavek 6. člena ZDLov-1 določa: »Meje lovsko
upravljavskih območij določa Vlada na predlog ministra, pristojnega
za divjad in lovstvo oziroma ministrice, pristojne za divjad in lovstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister), v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo narave oziroma ministrico, pristojno za varstvo
narave. Strokovne podlage za njihovo določitev pripravi Zavod
v sodelovanju z lovskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in
kmetijsko gozdarsko zbornico.«
26 Tretji odstavek 7. člena ZDLov-1 določa: »Lovišča s posebnim namenom ustanovi Vlada na predlog ministra. Strokovne
podlage za ustanovitev lovišč s posebnim namenom izdela Zavod,
pri čemer z mnenji sodelujejo lovske in naravovarstvene organizacije.«
27 Drugi odstavek 8. člena ZDLov-1 določa: »Lovišča ustanovi na predlog ministra Vlada. Strokovne podlage za ustanovitev
lovišč izdela Zavod, v sodelovanju z lovskimi in naravovarstvenimi
organizacijami.«
28 Vlada je z Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v
Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04)
določila meje petnajstih lovskoupravljavskih območij. Z Odlokom
o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS,
št. 128/04) je Vlada ustanovila 420 lovišč. Z Uredbo o ustanovitvi
lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 117/04) je ustanovila deset lovišč s posebnim namenom, s katerimi upravlja Zavod za gozdove Slovenije, in lovišče
s posebnim namenom Triglav Bled, s katerim upravlja javni
zavod Triglavski narodni park. Z Uredbo o ustanovitvi lovišča s
posebnim namenom Brdo pri Kranju (Uradni list RS, št. 114/04)
je ustanovila lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju, s
katerim upravlja javni gospodarski zavod Protokolarne storitve
Republike Slovenije.
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je očitke obrazložijo samo z navedbo, da se z določevanjem
mej omejuje pravica do mirnega uživanja lastnine. Pobudniki
ne navajajo nobenih argumentov, ki jih ne bi Ustavno sodišče
že presojalo v tej odločbi, zato tretji odstavek 6. člena, tretji
odstavek 7. člena in drugi odstavek 8. člena ZDLov-1 niso v
neskladju s 33. členom Ustave (6. točka izreka).
Presoja 31., 32., 33., 34., 35. in 36. člena ZDLov-1
78. Državni svet in pobudniki menijo, da so določbe
31. do 36. člena ZDLov-1 v neskladju s 33., s 67., z 69. in
z 71. členom Ustave ter s 1. členom Protokola k EKČP, ker
naj bil določale omejitve pri posegih v okolje divjadi v škodo
lastnikov lovnih površin. Takšna ureditev naj bi pomenila poseg v pravico do zasebne lastnine, ker so lastnikom zemljišč
naložene obveznosti brez nadomestila.
79. Zakonodajalec je določil omejitve rabe gozda in
gozdnega prostora ter kmetijskih zemljišč v 31. in 32. členu
ZDLov-1. Lastniki gozdov morajo pri vseh gozdnih delih upoštevati letni življenjski ritem divjadi in z deli posegati v gozd
tako, da se čim manj prizadene divjad. Prepovedana so dela,
ki bi preprečevala nemoten potek reprodukcije. Pri sečnji
in spravilu ni dovoljeno z vejami zametavati in z vlačenjem
poškodovati kaluž, vodnih kalov in izvirov. Prepovedana je
uporaba fitosanitarnih sredstev in podobno. Pri opravljanju
kmetijskih del je treba obvezno uporabljati preventivna sredstva za preprečevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih. Vendar Republika Slovenija subvencionira nabavo teh sredstev
(tretji odstavek 32. člena ZDLov-1). Lastnik zemljišča si mora
prizadevati za ohranjanje oziroma novo osnovanje skupin
drevja in gozdov tako, da pusti najmanj eno desetino površine v prvotni zarasti. Minister, pristojen za divjad, lahko tudi
predpiše posebne začasne ukrepe za varstvo divjadi, določi
območja mirnih con, habitatov in biokoridorjev na določenih
površinah (prvi odstavek 36. člena ZDLov-1). V petem odstavku 36. člena ZDLov-1 je določeno, da ima lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča, ki mu je zaradi predpisanih
začasnih ukrepov pri gospodarskem izkoriščanju povzročena
škoda, ki presega splošne naravovarstvene omejitve, pravico
do odškodnine po predpisih o razlastitvi nepremičnine.
80. Državni svet in pobudniki svoje trditve utemeljujejo
s pavšalnimi in splošnimi očitki. Ne obrazložijo in ne navajajo
razlogov in okoliščin, ki bi utemeljevali neskladnosti izpodbijanih določb s 33., s 67. in z 71. členom Ustave, in ne navajajo
argumentov, ki jih ne bi Ustavno sodišče v tej odločbi že presojalo. Dejstvo, da lastniki zemljišč in gozdov nimajo pravice do
nadomestila, čeprav jim je z ZDLov-1 naložen način uporabe
zemljišča in gozdov, samo po sebi še ne pomeni posega v 33.,
67. in 69. člen Ustave. Določanje načina uživanja lastnine tako,
da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka
funkcija, ne pomeni samo, da morajo lastniki pri izvrševanju
lastninske pravice trpeti omejitve, temveč tudi, da so jim lahko
naložene obveznosti. Če bi lastnikom zemljišč in gozdov zaradi
izvrševanja posebnih ukrepov za varstvo divjadi nastala škoda,
ki bi presegala splošne naravovarstvene omejitve, imajo lastniki
zemljišča pravico do odškodnine. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-40/06 je sprejelo stališče, da omejitve in obveznosti,
ki so naložene lastnikom zemljišča zaradi izvrševanja lovske
pravice, niso prekomeren ukrep. Zato členi 31, 32, 33, 34, 35 in
36 niso v neskladju s 33., s 67. in z 69. členom Ustave.
81. Državni svet in pobudniki ne navajajo, zakaj naj
bi bile izpodbijane določbe v neskladju z 71. členom Ustave, zato Ustavno sodišče teh očitkov ni moglo preizkusiti
(6. točka izreka).
Presoja prvega in drugega odstavka 53. člena
ZDLov-1
82. Državni svet in pobudniki izpodbijajo 53. člen
ZDLov-1, ki ureja preprečevanje škode. Menijo, da je prvi
odstavek 53. člena ZDLov-1 v neskladju z 2. členom Ustave,
ker nejasno določa zahtevano skrbnost lastnikov zemljišč pri
varovanju njihovega premoženja. Ureditev naj bi omogočala
upraviteljem lovišč, ki so zavezanci za povrnitev škode, arbitrarno presojo ravnanja lastnika zemljišča.
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83. Prvi odstavek 53. člena ZDLov-1 določa: »Fizična
ali pravna oseba, ki ji divjad lahko povzroči škodo, mora na
primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da
obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.«
84. Eno iz med načel pravne države (2. člen Ustave) zahteva, da so zakonske rešitve splošne in abstraktne. Namen
zakonske ureditve mora biti jasno razviden, predvideni ukrepi
za dosego takega namena pa natančno opisani. Zakonodajalec
mora sprejeti jasne norme ter določiti njihovo vsebino. Skrbnost
dobrega gospodarja je nedoločen pravni pojem. Bistvo nedoločnih pojmov je, da zakonodajalec v opisu abstraktega dejanskega stanja uporabi nedoločen pojem tedaj, kadar želi z njim
zajeti različne dejanske dogodke in stanja, ki imajo neko skupno
pomensko vsebino. Uporaba nedoločnih pravnih pojmov sama
po sebi ne pomeni kršitve načela določnosti predpisov. Pojem
»skrbnost dobrega gospodarja« je pravni standard civilnega
prava, ki je že izoblikovan s sodno prakso. S pomočjo izoblikovanega pravnega standarda je omogočeno, da se ocenita konkretno ravnanje oškodovanca in stopnja njegove skrbnosti, zato
takšna ureditev ni v neskladju z 2. členom Ustave. Postopek
uveljavljanja odškodnine je večstopenjski in na koncu omogoča
sodno kontrolo, zato so neutemeljeni tudi očitki Državnega sveta in pobudnikov, da prvi odstavek 53. člena ZDLov-1 omogoča
arbitrarno ravnanje upravljavca lovišča.
85. Ker naj pobudniki ne bi bili upravičeni do nadomestila za uporabo njihovega zemljišča pri izvajanju lovske
dejavnosti, naj bi bile obveznosti lastnikov lovnih površin, da
izvajajo preventivne ukrepe brez ustrezne odškodnine (drugi
odstavek 53. člena ZDLov-1), poseg v pravice iz 33., 67. in
69. člena Ustave.
86. Drugi odstavek 53. člena ZDLov-1 določa: »Imetniki
kmetijskih in gozdnih površin na katerih je lovišče, so dolžni
uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, ki jim jih preskrbi
upravljavec lovišča in izvajati druge predpisane ukrepe za
preprečevanje škode po divjadi.«
87. Ustavno sodišče je že v 25. in 30. točki te obrazložitve pojasnilo, kakšna je vsebina 33. in 69. člena Ustave.
Zgolj dejstvo, da je lastnikom zemljišč v drugem odstavku
53. člena ZDlov-1 naloženo izvajanje preventivnih ukrepov,
samo po sebi ne more pomeniti posega v pravico do zasebne lastnine. Ustavno sodišče je že pojasnilo, da so v okviru
določanja načina uživanja lastnine lastnikom lahko naložene
tudi obveznosti. V odločbi št. U-I-40/06 sprejelo stališče, da
obveznosti, ki so naložene lastnikom zemljišča zaradi izvrševanja lovske pravice, niso prekomeren ukrep. Zato drugi
odstavek 53. člena ZDLov-1 ni v neskladju s 33., s 67. in z
69. členom Ustave (6. točka izreka).
Presoja 40. člena ZDLov-1
88. Pobudniki navajajo, da je 40. člen ZDLov-1 v neskladju
s 33. členom Ustave in s 1. členom Protokola k EKČP, ker omogoča naseljevanje tujerodnih vrst divjadi brez soglasja lastnika.
89. Člen 40 ZDLov-1 določa: »Ponovno naseljevanje
domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje domorodnih in tujerodnih vrst divjadi se izvaja na osnovi načrtov
lovsko upravljavskih območij ter v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave.«
90. Doselitev29 in naselitev30 tujerodnih vrst divjadi
ter ponovna naselitev31 domorodnih vrst divjadi se izvaja
29 Doselitev je vnos rastlin in živali v ekosistem, v katerem
rastline in živali te vrste že živijo (2. točka 11. člena ZON).
30 Naselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem
rastline ali živali te vrste niso bile nikoli navzoče. Naselitev je lahko
izvedena z namenom, da rastline ali živali v novem ekosistemu
živijo, ali je nezavedna in je posledica človekovega malomarnega
ravnanja, npr. odmetavanja akvarijskih ali terarijskih živali v naravo
ali omogočanja pobega živali iz ograjenih prostorov. Vnos živali v
prostor za gojitev živali ni naselitev (9. točka 11. člena ZON).
31 Ponovna naselitev je vnos rastlin ali živali v ekosistem, v
katerem so bile rastline ali živali te vrste iztrebljene, v ekosistemu
pa še obstajajo približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot so
bili pred iztrebitvijo (16. točka 11. člena ZON).
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na podlagi načrtov lovskoupravljavskih območij, ki so temeljni politično usmerjevalni dokument, ki določa politiko
upravljanja divjadi in lovstva. Načrte lovskoupravljavskih
območij izdeluje Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lokalnimi
skupnostmi in z drugimi, katerih dejavnost je povezana
z divjadjo in njenim okoljem. Dolgoročni načrt sprejme
minister, pristojen za divjad, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave. Letni načrt lovskoupravljavskega
območja sprejme minister, pristojen za divjad (drugi in
tretji odstavek 17. člena ZDLov-1). V Pravilniku o vsebini
načrtov upravljanja z divjadjo (Uradni list RS, št. 111/05
– v nadaljevanju Pravilnik), ki je bil sprejet na podlagi prvega odstavka 17. člena ZDLov-1,32 sta urejena vsebina
dolgoročnih in letnih načrtov lovskoupravljavskih območij in način predstavitve dolgoročnega in letnega načrta
lovskoupravljavskega območja. Letni načrti lovskoupravljavskih območij vsebujejo tudi ukrepe za zagotovitev
naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ukrepe
za trajnostno gospodarjenje s populacijami divjadi in njihovih habitatov po vrstah divjadi. Ukrepi v populacijah so
odvzem divjadi in morebitno naseljevanje ali dodajanje
divjadi (prvi odstavek 17. člena Pravilnika). Ukrepi za naseljevanje divjadi morajo temeljiti na ugotovitvah posebne
študije Zavoda za gozdove Slovenije, ki mora vsebovati
preučitev ustreznosti življenjskega okolja in možnosti trajnega preživetja naseljene divjadi. Usmeritve in ukrepi za
dodajanje divjadi morajo upoštevati usmeritve dolgoročnega načrta lovskoupravljavskega območja in primernost
okolja, v katero se ta divjad spušča. Osnutek letnega
načrta lovskoupravljavskega območja mora biti 7 dni pred
javno predstavitvijo objavljen na spletni strani Zavoda za
gozdove Slovenije. Po javni predstavitvi imajo upravičene
osebe, naštete v prvem odstavku 20. člena Pravilnika,33
pravico dati mnenje na osnutek.
91. Naseljevanje in doseljevanje živali tujerodnih vrst
sta podrobno urejena tudi v ZON. Načeloma je naseljevanje
rastlin in živali tujerodnih vrst prepovedano (prvi odstavek
17. člena ZON). Izjemoma lahko naselitev tujerodne živali
ali rastline dovoli ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi,
da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali
sestavin biotske raznovrstnosti. Naseljevanje živali tujerodnih vrst, ki jih je dovoljeno loviti, dovoli pristojno ministrstvo
s soglasjem ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave,
pod pogoji iz prejšnjega odstavka. Doseljevanje rastlin in
živali, pri katerem je nevarnost ogrožanja naravnega ravnovesja manjša, mora biti spremljano in nadzorovano (prvi
odstavek 18. člena ZON). Fizična ali pravna oseba mora
obvestiti ministrstvo o nameravani doselitvi živali tujerodnih
vrst. Vlagatelj mora vlogi priložiti tudi ugotovitve iz postopka
presoje tveganja za okolje. Odločba, s katero je doselitev
prepovedana, je izdana na podlagi izvedenega postopka
presoje tveganja za naravo. Če ministrstvo v 30 dneh od
prejema popolne vloge o zahtevi ne odloči, se šteje, da ne
soglaša z naselitvijo.

32 Prvi odstavek 17. člena ZDLov-1 določa: »Minister podrobneje predpiše vsebino načrtov upravljanja z divjadjo in ukrepanja v
njenem okolju, roke za sprejemanje ter način predstavitve in nadzor
uresničevanja načrtov.«
33 Mnenje na osnutek letnega načrta lovskoupravljavskega
območja lahko dajo izvršilni organ območnega združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, območne enote Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Kmetijsko
gozdarske zbornice, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost
je povezana z divjadjo in njenim okoljem.
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92. Iz navedenega izhaja, da lahko lastniki zemljišč in
gozdov, ki so obvezni člani Kmetijskogozdarske zbornice,34
prek njenih območnih enot sodelujejo v postopku sprejemanja
letnih načrtov lovskoupravljavskega območja. Lastniki zemljišč
in gozdov, ki niso obvezni člani Kmetijskogozdarske zbornice,
lahko v postopku sprejemanja sodelujejo prek svojih predstavnikov v lokalni skupnosti. V navedenem postopku lahko
podajo mnenje na ukrepe v populacijah, ki obsegajo tudi
morebitno naseljevanje, dodajanje in ponovno naseljevanje
divjadi. Zavod za gozdove Slovenije mora vsaki organizaciji,
ki je dala svoje mnenje, pisno utemeljiti vzroke, zaradi katerih
predlogi oziroma mnenje niso bili upoštevani (drugi odstavek
21. člena Pravilnika). Morebitna naselitev tujerodne divjadi je
namenjena zagotavljanju naravnega ravnovesja med divjadjo
in okoljem ter učinkovitemu trajnostnemu gospodarjenju s
populacijami divjadi. Odločitev o morebitni naselitvi tujerodne
vrste divjadi je izjemoma dovoljena, če se izvaja na podlagi
načrtov lovskoupravljavskih območij in če je opravljen postopek presoje tveganja za naravo, po katerem je ugotovljeno, da
naselitev ne bo ogrozila biotske raznovrstnosti. Temeljiti mora
na posebni strokovni študiji Zavoda za gozdove Slovenije in
izdano mora biti dovoljenje ministra, pristojnega za ohranjanje
narave, s soglasjem ministrstva, pristojnega za lovstvo. Ker
so morebitna naselitev, ponovna naselitev ali doselitev tujerodne in domorodne divjadi namenjene zagotovitvi naravnega
ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ukrepom za trajnostno
gospodarjenje s populacijami divjadi in njihovih habitatov po
vrstah divjadi, takšni ukrepi ne pomenijo posega v pravico iz
33. člena Ustave. Člen 40 ZDLov-1 ni v neskladju s 33. členom Ustave (6. točka izreka).
Presoja prvega odstavka 50. člena ZDLov-1
93. Državni zbor in pobudniki navajajo, da je ureditev,
pri kateri lov v oborah ni dovoljen, v neskladju z Ustavo. Menijo, da takšna ureditev posega v prvi odstavek 67. člena in
v prvi odstavek 74. člena Ustave, ker krši svobodo podjetniškega delovanja in svobodo razpolaganja z lastnino.
94. Prvi odstavek 50. člena ZDLov-1 določa: »Glede na
velikost in namen se obore za divjad delijo na:
– obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 ha;
– obore s posebnim namenom, s površino manjšo od
30 ha, ki so namenjene preučevanju, karanteni in vzreji divjadi za izpuščanje v prosto naravo in podobno;
– lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je poudarjena lovna funkcija, ter merijo
najmanj 200 ha.«
95. Obore so poseben ograjen prostor,35 v katerem se
divjad sicer prosto giblje, vendar ni prostoživeča. Obore ne
34 V prvem odstavku 9. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in nasl. – ZKGZ) so določeni pogoji za obvezno članstvo. Obvezni člani Kmetijskogozdarske zbornice so fizične osebe, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
– če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe
ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosega v letu 1998 najmanj 20.000 tolarjev, ta znesek pa se valorizira v
skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka;
– osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona in so se priglasile kot samostojni
podjetniki posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko
oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona kot svoj edini ali
glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za
davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alineji
tega odstavka;
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot
kmetje.
35 Obora je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem okolju,
obdana z ograjo, ki ne dopušča prehajanja določeni ali vsem vrstam divjadi (triindvajseti odstavek 5. člena ZDLov-1).
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sodijo v lovne površine, zato tudi za upravljanje z divjadjo v
oborah ne veljajo določbe ZDLov-1 (tretji odstavek 10. člena
in tretji odstavek 53. člena ZDLov-1). Ker ne gre za prosto
živečo divjad, divjad v oborah ni v lasti države, temveč v lasti
lastnika oziroma imetnika obore. Obora je lahko postavljena
samo na podlagi dovoljenja.
96. Ustavno sodišče je že v 70. točki te obrazložitve
pojasnilo, kakšna je vsebina pravice iz 74. člena Ustave.
Gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z
javno koristjo. Dovoljenost lova v manjših oborah bi povzročila obid zakonske ureditve upravljanja z divjadjo. Lastniki
zemljišč bi na svojih zemljiščih postavljali obore, v njih naselili
divjad in izvajali samo pridobitni del lovske dejavnosti (lovni
turizem, prodaja divjačine), ne da bi s koncesijo pridobili lovsko pravico. S takšno ureditvijo bi lastniki oziroma imetniki
obore pridobili pravico lova kot samostojno pravico, kar je v
nasprotju s temeljnimi načeli ZDLov-1. Izvajanje dejavnosti
lova v manjših oborah bi bilo v nasprotju z javno koristjo
varovanja divjadi kot naravnega bogastva. Zato prvi odstavek 50. člena ZDLov-1 ni v neskladju s prvim odstavkom
74. člena Ustave.
97. Ustavno sodišče je v nadaljevanju presodilo tudi
očitke Državnega sveta in pobudnikov, da prvi odstavek
50. člena ZDLov-1 posega v pravico iz prvega odstavka
67. člena Ustave. Pravica do zasebne lastnine je varovana
s 33. členom Ustave, zato je Ustavno sodišče očitke Državnega sveta in pobudnikov presojalo v tem okviru. Državni
svet in pobudniki ne navajajo nobenih argumentov, ki jih ne
bi Ustavno sodišče že presojalo v tej odločbi, zato prvi odstavek 50. člena ZDLov-1 ni v neskladju s 33. členom Ustave
(6. točka izreka).
Presoja sedmega odstavka 50. člena ZDLov-1
98. Sedmi odstavek 50. člena ZDLov-1 določa: »O pobegu divjadi iz obore mora lastnik oziroma imetnik obore
takoj obvestiti Zavod, lovsko inšpekcijo in upravljavce lovišč
in lovišč s posebnim namenom. Lastnik oziroma imetnik
obore mora pobeglo divjadi ujeti v osmih dneh od dneva, ko
je bil pobeg ugotovljen, sicer se pobegla divjad šteje za prosto živečo divjad. O nadaljnjem ravnanju s pobeglo divjadjo
odloča Zavod v skladu s strokovnimi usmeritvami iz načrtov
lovsko upravljavskih območij in v dogovoru z upravljavci ter
lovsko inšpekcijo.«
99. Državni svet in pobudniki navajajo, da ureditev, pri
kateri lastninska pravica lastnika oziroma imetnika obore na
divjadi s pobegom divjadi iz obore v nesorazmerno kratkem
roku (osem dni) brez odškodnine preide na državo, posega
v pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave).
100. Prostoživeča divjad je v lasti Republike Slovenije.
Divjad v obori je v lasti lastnika oziroma imetnika obore.
Divjad, pobegla iz obore, postane v roku osmih dni od ugotovitve pobega, prostoživeča divjad. S tem lastnik oziroma
imetnik obore v roku osem dni od ugotovitve pobega izgubi
lastninsko pravico na pobegli divjadi. Zato je moralo Ustavno
sodišče presoditi, ali je takšna ureditev v neskladju s 33. členom Ustave.
101. Divjad je premična stvar. Podlage za odvzem lastninske pravice na premičnini ne moremo iskati v 69. členu
Ustave, ki ureja samo razlastitev na nepremičninah. Podlaga
za odvzem lastninske pravice na premičnini je v tretjem odstavku 15. člena v povezavi s 33. členom Ustave. Določba
sedmega odstavka 50. člena ZDLov-1 posega v pravico do
zasebne lastnine (33. člen Ustave), ker na njeni podlagi
lastnik oziroma imetnik obore v roku osmih dni izgubi lastninsko pravico na pobegli divjadi.
102. Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Ustave je
po ustaljeni ustavnosodni presoji poseg v človekovo pravico
dopusten le, če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in je poseg skladen z načeli pravne države (2. člen
Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje
prekomerne posege države (splošno načelo sorazmernosti).
Ustavno sodišče je zato presojalo, ali obstaja kakšen ustavno
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dopusten razlog za ureditev, pri kateri lastnik oziroma imetnik
obore v roku osmih dni po pobegu divjadi iz obore izgubi
lastninsko pravico na divjadi.
103. V prvem odstavku 50. člena ZDLov-1 so urejene
vrste obore. Lastniki oziroma imetniki zadržujejo divjad v
oborah zaradi različnih namenov: za rejo oziroma gojenje,
za preučevanje, za vzrejo za izpuščanje v prosto naravo,
za zadrževanje z namenom karantene in za lov. V četrtem
odstavku 50. člena ZDLov-1 je določeno, da v oborah za
rejo divjadi ni dovoljeno zadrževati domorodnih vrst živali
in tistih tujerodnih vrst divjadi, ki bi lahko v primeru pobega
iz obore spremenile genski sklad populacij domorodnih vrst
živali. Lastnik oziroma imetnik obore je dolžan nadzorovati in
vzdrževati ograjo obore tako, da preprečuje prehod oziroma
pobeg divjadi iz obore v naravo. Lastnik oziroma imetnik
obore je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pobegla divjad
ne glede na krivdo (šesti odstavek 50. člena ZDLov-1). S
prostoživečo divjadjo upravlja lovska organizacija, ki je pridobila lovsko pravico. Ta vsebuje tudi pravico do odvzema
divjadi.36 Ker lastninska pravica na divjadi določa odgovorno
osebo za povračilo škode, ki jo povzroči divjad, in tudi nosilca
pravice do upravljanja (razpolaganja) z divjadjo, mora biti
nedvomno mogoče ugotoviti, kdo je lastnik konkretne živali
(država ali imetnik oziroma lastnik obore). V roku osmih dni
od pobega divjadi pa ni več mogoče ugotoviti, ali je konkretna
žival prostoživeča divjad ali je divjad, pobegla iz obore. Poleg
navedenega lahko pobeg divjadi iz obore, ki ni pripravljena
za preživetje v naravnem okolju,37 ali živali, ki je v karanteni,
ogrozi naravno ravnovesje in sestavine biotske raznovrstnosti. Zato mora biti pristojnim organom omogočeno učinkovito
ukrepanje. S prehodom lastninske pravice na divjadi z lastnika oziroma imetnika obore na državo v roku osmih dni po
pobegu divjadi iz obore, zagotavljata učinkovito izvrševanje
lovske pravice in izvajanje ustreznih ukrepov pri divjadi, ki
lahko z bivanjem v naravnem okolju ogrozila naravno ravnovesje. To pa je ustavno dopusten cilj.
104. Glede na to, da je zakonodajalec imel ustavno dopusten cilj, je treba oceniti, ali je omejitev v skladu s splošnim
načelom sorazmernosti. Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti (nujnost, primernost in sorazmernost
v ožjem smislu – odločba št. U-I-18/02). Lastninska pravica
zasebnih subjektov na pobegli divjadi, ki je v določenem
roku ne bi bilo mogoče nedvomno ugotoviti, bi onemogočala
učinkovito izvrševanje lovske pravice in hitro ter učinkovito
ukrepanje pristojnih organov za ohranjanje naravnega ravnovesja. Zato je ureditev, ki omogoči, da divjad, ki pobegne iz
obore, v določenem roku šteje za prostoživečo žival, nujen in
primeren ukrep, s katerim se zagotovi učinkovito izvrševanje
lovske pravice in varovanje naravnega ravnovesja.
105. Pri presoji sorazmernosti v ožjem smislu je Ustavno
sodišče tehtalo potrebo po ureditvi, na podlagi katere pobegla
žival iz obore v roku osmih dni šteje za prostoživečo divjad,
in težo posega v lastninsko pravico. Prostoživeča divjad je
v državni lasti, zato je lastninska pravica lastnika oziroma
imetnika obore na divjadi posebna izjema. Pobeglo divjad je
težko razlikovati od prostoživeče živali, zato je treba časovno
omejiti obdobje, ko se divjad, ki ni v lasti države, prosto giblje
izven obor, saj lastninska pravica na divjadi določa odgovorno
osebo za povračilo škode, ki jo povzroči divjad, in tudi nosilca
pravice do upravljanja (razpolaganja) z divjadjo. Imetnik oziroma lastnik obore ima osem dni časa, da ujame pobeglo divjad
in z njo prosto razpolaga. Po poteku osemdnevnega roka pa
36 Odvzem divjadi zajema odstrel, odlov živih osebkov in
izgube posameznih vrst divjadi, ne glede na vzrok (petindvajseti
odstavek 5. člena ZDLov-1).
37 V skladu s štirinajsto alinejo 15. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99 in nasl. – ZZZiv) je prepovedana
izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s pomočjo človeka,
v naravo, če ni pripravljena za preživetje v naravnem okolju.
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pobegla divjad preide v državno last in o nadaljnjem ravnanju s
pobeglo divjadjo odloča Zavod za gozdove Slovenije. Pobegla
divjad lahko tudi ogroža naravno ravnovesje, zato mora biti
pristojnim organom (državi) omogočeno, da lahko upravljajo
s takšno divjadjo ter zaradi varstva okolja sprejmejo ustrezne
ukrepe. Ustavno sodišče ocenjuje, da so koristi, ki jih prinaša
ureditev, na podlagi katere pobegla žival iz obore v roku osmih
dni šteje za prostoživečo divjad, sorazmerne teži posledic
posega v pravico do zasebne lastnine. Ker gre za pravno
urejanje dejanskih stanj, ki lahko ogrožajo tudi okolje, prevlada torej interes okolja pred posameznikovim interesom. Zato
sedmi odstavek 50. člena Ustave ni v neskladju s 33. členom
Ustave (6. točka izreka).
Presoja 75. in 76. člena ZDLov-1
106. Državni svet meni, da so kazni, predpisane za
prekrške v 75. in 76. členu ZDLov-1, previsoke, zato nasprotujejo načelu zakonitosti in sorazmernemu kaznovanju (prvi
in drugi odstavek 153. člena Ustave). S predpisanimi kaznimi
naj bi bilo porušeno ravnotežje med kršitvijo (posegom v
zavarovano dobrino) in težo kazni.
107. V prvem odstavku 75. člena ZDLov-1 so določeni
prekrški in višina globe za pravne osebe ali samostojne
podjetnike v razponu od 500.000 do 30.000.000 tolarjev.
V prvem odstavku 76. člena ZDLov-1 so določeni prekrški
in višina globe za upravljavca v razponu od 1.000.000 do
30.000.000 tolarjev.
108. Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl.
– ZP) je v 17. členu določil razpone glob, ki so lahko predpisane z zakonom ali uredbo za posameznika, za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika in za odgovorno
osebo pravne osebe. Maksimalna višina globe, določene v
ZDLov-1, je usklajena z maksimalno dopustno višino globe,
predpisano v ZP.
109. Državni svet svojih očitkov ni obrazložil. S samo
pavšalnimi navedbami o previsokih globah Državni svet ne
more utemeljiti neskladja z načelom sorazmernosti in z načelom zakonitosti. Zato 75. in 76. člen ZDLov-1 nista v neskladju z navedenima ustavnima načeloma (6. točka izreka).
B. – VI.
110. Občina Preddvor in Občina Jezersko menita, da
so 7., 11., 25. in 26. člen, peti in sedmi odstavek 29. člena in
67. člen ZDLov-1 v neskladju z Ustavo, ker naj bi posegali
v pravice lokalnih skupnosti. Ker iz navedb v zahtevi Občine Preddvor izhaja, da naj bi bile z izpodbijano ureditvijo v
ZDLov-1 ogrožene pravice lokalne skupnosti, so izpolnjene
procesne predpostavke iz 91. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS). Ker Občina
Jezersko izpodbija identične zakonske določbe kot Občina
Preddvor, se Ustavno sodišče ni posebej spuščalo v izpolnjenost procesnih predpostavk pri Občini Jezersko.
Presoja tretjega odstavka 7. člena, 11., 25., 26. in
67. člena ZDLov-1 z vidika posega v pravice lokalnih
skupnosti
111. Predlagateljici navajata, da so tretji odstavek 7. člena, 11., 25., 26. in 67. člen ZDLov-1 v neskladju z Ustavo, ker
ne omogočajo sodelovanja lokalne skupnosti pri ustanovitvi
lovišč s posebnim namenom, pri podelitvi koncesije, pri oblikovanju katastra lovskoupravljavskih območij in sodelovanja
lokalne skupnosti v območnem združenju upravljavcev. S
tem naj bi zakonodajalec posegel v pravice lokalne skupnosti. Predlagateljici menita, da je izpodbijana ureditev v
neskladju z 9. členom Ustave.
112. Načelo lokalne samouprave (9. člen Ustave) je
uvrščeno med temeljne določbe Ustave ter je natančno opredeljeno v posebnem poglavju o lokalni in posebni samoupravi. Prvi odstavek 140. člena Ustave38 poudarja avtonomijo
38 Prvi odstavek 140. člena Ustave določa: »V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko samostojno ureja
in ki zadevajo samo prebivalce občine.«
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lokalne skupnosti, hkrati pa je tudi omejitvena določba za
zakonodajalca. Zato je Ustavno sodišče očitke predlagateljic,
da je zakonodajalec z ureditvijo v tretjem odstavku 7. člena, v
11., 25., 26. in 67. členu ZDLov-1 posegel v pravice lokalne
skupnosti, presodilo z vidika skladnosti s prvim odstavkom
140. člena Ustave.
113. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-98/95 z dne
11. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 44/96 in OdlUS V, 118) razčlenilo pomen prvega odstavka 140. člena Ustave. Zakonodajalec ne sme lokalnih zadev opredeliti kot državnih zadev, niti
ne sme zadev, ki sodijo v državno pristojnost, opredeliti kot
lokalnih zadev. Kršitev prvega odstavka 140. člena Ustave
bi bila podana v obeh primerih. Opredelitev obsega izvirnih
pristojnosti občine temelji na pojmu »lokalna javna zadeva«.
Določba prvega odstavka 140. člena Ustave pomeni ustavni
branik pred posegi države v jedro lokalne samouprave. Država s svojimi predpisi ne sme poseči v zajamčeno področje
izvirne pristojnosti občine. Prvi odstavek 140. člena Ustave
vsebuje tri kumulativne elemente za opredelitev javnih zadev,
ki sodijo v pristojnost občine: zadeva mora biti po svoji naravi
»lokalna«, zadeva mora biti primerna za to, da jo občina samostojno ureja, in zadevati mora le prebivalce občine.
114. ZDLov-1 ločuje med lovišči in lovišči posebnega
pomena. Lovišča posebnega pomena so ustanovljena z namenom opravljanja posebnih nalog s področja ohranjanja in
usmerjanja razvoja populacij in njenega življenjskega okolja
(prvi odstavek 7. člena ZDLov-1). Oblikovana so v najbolj
ohranjenih in značilnih naravnih okoljih Republike Slovenije, pri čemer se smiselno upoštevajo merila za določanje
meja lovskoupravljavskih območij (drugi odstavek 7. člena
ZDLov-1).39 Nekatera območja, na katerih je ustanovljeno
lovišče posebnega pomena, so že zavarovana s posebnimi
pravnimi akti.40 Trajnostno gospodarjenje v lovišču posebnega pomena se uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme Vlada.
Z aktom o ustanovitvi so določene posebne naloge takega
lovišča, upravljavci lovišč, morebitni posebni režim upravljanja v lovišču in načini financiranja lovišča. Ker se v loviščih
posebnega namena izvršujejo posebne naloge s področja
ohranjanja in usmerjanja razvoja populacij in njenega življenjskega okolja, mora država nameniti posebno skrbnost določitvi upravljavca takšnega lovišča. Zato upravljavec lovišča
posebnega pomena ni določen na podlagi javnega razpisa
v postopku podelitve koncesije, temveč ga določi Vlada z
aktom o ustanovitvi lovišča. Z loviščem posebnega pomena
ne upravljajo pravne osebe zasebnega prava, temveč samo
pravne osebe javnega prava (Zavod za gozdove Slovenije,
javni zavod Triglavski narodni park in javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije). Ustanovitev
lovišča posebnega pomena je strokovna odločitev, namenjena posebnemu varovanju najbolj ohranjenih in značilnih naravnih okolij Republike Slovenije, ki je splošnega družbenega
pomena. Zato po naravi stvari ustanovitev lovišča posebnega
pomena ne more biti lokalna zadeva.
115. V katastru lovskoupravljavskih območji, lovišč in
lovišč s posebnim namenom so določene lovne in nelovne površine ter meje lovskoupravljavskih območij, lovišč in
39 Drugi odstavek 6. člena ZDLov-1 določa: »Lovsko upravljavsko območje se oblikuje na podlagi ekoloških dejavnikov in
življenjskih značilnosti populacij divjadi oziroma skupin populacij
divjadi, ki živijo na največji površini in imajo največji vpliv na okolje.
Pri tem se celota populacije ne sme deliti, razen v primeru operativno prevelikih območij. Pri tem se upoštevajo:
– vse površine, na katerih populacija preživlja posamezne
letne čase;
– možnosti širjenja populacije divjadi v prostoru;
– naravne ali umetno vnesene ovire v prostoru, ki jih divjad
redko prekoračuje;
– v primerih, ko ostre meje območij populacij v prostoru ne
obstajajo, meje lovišč in lovišč s posebnim namenom.«
40 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura
2000), Uradni list RS, št. 49/04.
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lovišč s posebnim namenom. Kataster je uradna evidenca,
ki jo na podlagi javnega pooblastila vodi Zavod za gozdove
Slovenije. Pri postopkih pridobivanja potrdil iz te evidence
je treba uporabljati pravila Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. – ZUP). Vodenje
uradnih evidenc je tipična upravna naloga, ki sodi v državno
pristojnost. Zato že po naravi stvari oblikovanje in vodenje
katastra lovskoupravljavskih območij ne moreta biti lokalna
zadeva (11. člen ZDLov-1).
116. Iz ZDLov-1 izhaja, da je država lastnica prostoživeče divjadi in nosilka lovske pravice, ki pa jo lahko pod
pogoji, določenimi z zakonom, prenese na usposobljeno
pravno osebo. Država kot lastnik divjadi s koncesijo podeli
pravico do trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v posameznem lovišču. Koncesija vsebuje pravico do rabe, upravljanja in izkoriščanja naravnega vira in dolžnost izvajati javno
službo.41 Koncesijo za izkoriščanje naravne dobrine lahko
podeli samo lastnik naravne dobrine (odločba št. U-I-161/01
z dne 29. 11. 2001, Uradni list RS, št. 101/01 in OdlUS
X, 199). Zato je vodenje postopkov podelitve koncesije za
trajnostno upravljanje z divjadjo in odločanje v teh postopkih
državna naloga.
117. Predlagateljici tudi menita, da bi lokalne skupnosti
morale sodelovati v območnem združenju upravljavcev.
V X. delu ZDLov-1 so urejene lovske organizacije. Lovske organizacije so lovske družine, Lovska zveza Slovenije, lovišča
s posebnim namenom, javni zavodi in območno združenje
upravljavcev. V teritorialnem smislu so lovskoupravljavska
območja rezultat dekoncentracije in razdelitve lovskega si
stema na lovsko-upravljavske, programsko-teritorialne in lovsko-statistične regije. V funkcionalnem smislu so območni
inštrument za načrtovanje in spremljanje populacij. V organizacijskem smislu se lovskoupravljavsko območje izraža v
območnem združenju upravljavcev.42 Območno združenje
upravljavcev je združenje, v katerega se morajo obvezno
združevati upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom
zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog pri upravljanju
z divjadjo v okviru lovskoupravljavskega območja. Organa
območnega združenja upravljavcev sta zbor upravljavcev, v
katerem so enakovredno zastopani predstavniki vseh upravljavcev, in izvršni organ, ki ga izvoli zbor upravljavcev (drugi
odstavek 67. člena ZDLov-1). Na podlagi javnega pooblastila območno združenje upravljavcev opravlja letne preglede
odstrela in izgub za presojo pravilnosti izvedenega načrta
odvzema divjadi (tretja alineje 22. člena ZDLov-1). Naloge
izvršilnega organa območnega združenja upravljavcev so
določene v četrtem odstavku 67. člena ZDLov-1.43 Pristoj41 Naloge posameznega koncesionarja, ki jih opravlja pod pogoji javne službe, so teritorialno omejene z mejami posameznega
lovišča. Meje lovišča pa niso določene glede na meje posamezne
lokalne skupnosti, ampak so določene tako, da je lovišče veliko
najmanj 2000 ha in omogoča smotrno in usklajeno razporeditev
ter izvajanje v lovskoupravljavskem območju načrtovanih ukrepov
in nalog pri upravljanju z divjadjo, zagotavljanje sredstev za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč in učinkovito spremljanje in
nadzor upravljanja z divjadjo.
42 B. Podvršnik, citirano delo, str. 166.
43 Četrti odstavek 67. člena ZDLov-1 določa: »Temeljne pristojnosti izvršilnega organa območnega združenja upravljavcev
so:
– urejati stvari strokovne in upravljavske narave članov združenja v povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu in za
njihov račun;
– usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov in Zavoda ter do Zveze;
– organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo
pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju z
Zavodom;
– pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih;
– ostale naloge, ki jih sprejme zbor upravljavcev iz drugega
odstavka tega člena.«
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nosti območnega združenja upravljavcev so vezane na meje
lovskoupravljavskega območja in ne na meje posamezne
lokalne skupnosti. Območno združenje upravljavcev na podlagi javnega pooblastila med drugim opravlja tudi upravne
naloge, ki sodijo v državno pristojnost. Iz navedenega izhaja,
da območno združenje upravljavcev ne opravlja nalog, ki bi
po svoji naravi sodile med lokalne zadeve.
118. Zato ureditev, pri kateri lokalna skupnost ne sodeluje pri ustanavljanju lovišč s posebnim namenom (tretji
odstavek 7. člena ZDLov-1), pri vodenju katastra lovskoupravljavskih območij (11. člen ZDLov-1), pri podelitvi koncesije na posameznem lovišču (25. in 26. člen ZDLov-1) in
v območnem združenju upravljavcev (67. člen ZDLov-1),
ne pomeni posega v pravice lokalne samouprave. Sodelovanje lokalne skupnosti pri upravljanju z divjadjo je
vprašanje primernosti zakonske ureditve. Ustavno sodišče
v okviru svoje pristojnosti ne presoja primernosti ureditve
posameznega vprašanja in tudi ni predlagatelj sprememb
in dopolnitev ureditve. Presoja le ustavnost izpodbijane
ureditve. Zato tretji odstavek 7. člena, 11., 25., 26. in
67. člen ZDLov-1 niso v neskladju z 9. členom in s prvim
odstavkom 140. člena Ustave (6. točka izreka).
119. Občina Preddvor navaja, da je na njenem ozemlju ustanovljeno lovišče posebnega namena Kozorog.
Zaradi navedenega naj Občina Preddvor ne bi imela lovne
površine in zato naj prebivalcem občine ne bi bilo omogočeno ustanoviti svoje lovske družine. S tem naj bi se posegalo v pravico do združevanja (drugi odstavek 42. člena
Ustave). Svoboda zbiranja in združevanja je zagotovljena
vsakomur. Upravičenci so fizične osebe in pravne osebe
zasebnega prava. Občina Preddvor ne uživa ustavnega
varstva do svobode združevanja, zato Ustavno sodišče
teh očitkov ni presojalo. Ustavno sodišče tudi ni presojalo
drugih navedb Občine Preddvor, ki jih je vložila v imenu
svojih prebivalcev (lovcev in lastnikov lovnih površin) in
ne v svojem imenu.
Presoja šestega odstavka 29. člena ZDLov-1 z vidika posega v pravice lokalne skupnosti
120. Predlagateljici izpodbijata peti in sedmi odstavek
29. člena ZDLov-1. Navajata, da nasprotujeta ureditvi, pri
kateri lokalna skupnost ni udeležena pri razdelitvi koncesijske dajatve, zato je Ustavno sodišče štelo, da pobudnici
dejansko izpodbijata šesti odstavek 29. člena ZDLov-1,
ki določa, da je koncesijska dajatev prihodek proračuna
Republike Slovenije. Ustavno sodišče je presodilo, ali
ureditev, pri kateri je celotna koncesijska dajatev prihodek
proračuna Republike Slovenije, posega v pravice lokalne
skupnosti.
121. V skladu s prvim odstavkom 142. člena Ustave
se občina financira iz lastnih virov. Pri finančnomaterialni
sestavini lokalne samouprave gre za uresničevanje načela
sorazmernosti sredstev za naloge lokalnih skupnosti in
pravice do lastnih virov lokalnih skupnosti. Lokalna samouprava je lahko samo zunanji videz, če nima finančne
avtonomije in dovolj finančnih virov. Finančni viri so bistvenega pomena za presojo stvarnosti lokalne samouprave.
Lokalne oblasti morajo imeti visoko stopnjo avtonomije
glede svojih pristojnosti, načine in sredstva za njihovo
uresničevanje ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje.44 Dejstvo, da lokalna skupnost ni upravičena do dela
koncesijske dajatve za upravljanje, rabo in izkoriščanje
naravnega vira, bi lahko pomenilo poseg v pravice lokalne
skupnosti do avtonomnih virov financiranja.
44 V skladu z 9. členom Evropske listine lokalne samouprave
(Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Uradni
list RS, št. 57/96 – MP, št. 15/96 – MELLS) morajo biti finančni viri
občine usklajeni z obsegom nalog občin.
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122. V skladu z drugim odstavkom 70. člena Ustave
je država dolžna z zakonom določiti pogoje, pod katerimi
se smejo izkoriščati naravna bogastva. V ZVO-1 so urejena temeljna vprašanja v zvezi z upravljanjem, rabo in izkoriščanjem naravnih dobrin. V prvem odstavku 164. člena
ZVO-1 je določeno, da lahko država ali občina proti plačilu
podelita koncesijo za upravljanje, rabo ali izkoriščanje
naravne dobrine, ki je v njeni lasti ali ima na njej zakonito pravico upravljanja ali gospodarjenja, usposobljeni
pravni ali fizični osebi. Koncesijo na naravni dobrini lahko
podeli le njen lastnik. Tudi povračilo za upravljanje, rabo
in izkoriščanje naravne dobrine lahko določi le lastnik
naravne dobrine. V primeru divjadi torej država kot lastnica divjadi s koncesijo podeli posameznemu upravičencu
pravico do izkoriščanja naravnega vira. V zameno mora
koncesionar plačati koncesijsko dajatev in izvajati javno
službo za področje divjadi. Zakonodajalec je v ZDLov-1
kot področnem zakonu uredil način podelitve koncesije za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo in temeljne kriterije za
določitev višine povračila za rabo in upravljanje z divjadjo
kot naravnim virom.
123. V drugem odstavku 164. člena ZVO-1 je določeno, da del plačila za koncesijo, ki jo pridobi država,
pripada tudi občini, na katere območju se koncesija izvaja,
in sicer v deležu, ki je na podlagi ugotovljene razvitosti
infrastrukture in obremenjenosti okolja predpiše Vlada.45
Iz navedenega izhaja, da je zakonodajalec z zakonom, ki
ureja temeljna vprašanja v zvezi z upravljanjem, rabo in
izkoriščanjem naravnih virov, določil vir financiranja lokalne skupnosti glede na razvitost infrastrukture46 in obremenjenost okolja.47 Ustavno načelo zaupanja v pravo (2. člen
Ustave) ne varuje le pridobljenih pravic, pač pa v določeni
meri tudi pričakovane pravice. ZVO-1 je določil, da občini
vedno pripada del plačila, ki ga država dobi zaradi rabe,
upravljanja in izkoriščanja naravne dobrine v njeni lasti,
zato bi moral imeti zakonodajalec stvarni razlog, utemeljen
v prevladujočem in legitimnem javnem interesu, da bi v posameznih zakonih to uredil drugače. Lokalne skupnosti so
upravičeno pričakovale, da bo zakonodajalec v ZDLov-1,
s katerim je uredil prehod v novi pravni režim upravljanja
z divjadjo kot naravnim virom, določil kriterije delitve plačila za koncesijo med državo in občinami, s katerim bodo
zagotovljeni finančni viri lokalne skupnosti.
124. V gradivu, ki je bilo na voljo v postopku sprejemanja ZDLov-1,48 ni naveden poseben razlog, ki bi utemeljeval drugačno ureditev, kot je predvidena v ZVO-1. Za
ureditev, pri kateri plačilo za koncesijo za upravljanje, rabo

in izkoriščanje divjadi kot naravnega vira v celoti pripada
proračunu Republike Slovenije in se ne deli med državo
in občino, ni najti utemeljenih razlogov. Ker je zakonodajalec v šestem odstavku 29. člena ZDLov-1 odstopil od
sistemske ureditve brez stvarnega razloga, utemeljenega
v prevladujočem in legitimnem javnem interesu, je posegel
v pričakovane pravice lokalne skupnosti, da pridobijo del
plačila za koncesijo kot svoj lastni finančni vir. Zato je šesti
odstavek 29. člena ZDLov-1 v neskladju z 2. členom v zvezi s prvim odstavkom 142. člena Ustave. Ker je Ustavno
sodišče ugotovilo, da je šesti odstavek 29. člena ZDLov-1
v neskladju z Ustavo že iz teh razlogov, ni presojalo tudi
drugih očitkov predlagateljic.
125. Šesti odstavek 29. člena ZDLov-1 je v neskladju
z Ustavo, ker ni uredil, da del koncesije pripada tudi občini.
Zato Ustavno sodišče te določbe ni moglo razveljaviti, temveč je le ugotovilo njeno neskladnost z Ustavo (2. točka
izreka). Zakonodajalcu je naložilo, naj ugotovljeno neskladnost odpravi v roku enega leta od objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije (4. točka izreka).

Takšno določbo je vseboval tudi drugi odstavek 21. člena

C.
128. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21., 25., 43. in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr.
Dragica Wedam Lukić. Prvo do četrto točko in sedmo točko
izreka je sprejelo soglasno. Peto točko izreka je sprejelo s
petimi glasovi proti štirim; proti so glasovali sodnice Krisper
Kramberger, Modrijan in Wedam Lukić ter sodnik Tratnik.
Šesto točko izreka je sprejelo soglasno, razen glede 40. člena ZDLov-1, glede katere je odločitev sprejelo z osmimi
glasovi proti enemu; proti je glasoval sodnik Ribičič. Sodnik
Ribičič je dal odklonilno ločeno mnenje.

45

ZVO.

46 V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe o merilih za
določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi
ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini
(Uradni list RS, št. 74/04 – v nadaljevanju Uredba) so občine z manj
primerno infrastrukturo tiste občine, pri katerih je odstotek prebivalcev, priključenih na javni vodovodni sistem za oskrbo s pitno
vodo ali na javno kanalizacijo, manjši od odstotka vseh prebivalcev
Republike Slovenije, ki so jim dostopne te javne dobrine.
47 V skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe so občine z
večjo obremenjenostjo okolja tiste občine, na območju katerih je:
območje poselitve ali drugo območje s čezmerno onesnaženostjo
zraka, vodno telo površinskih ali podzemnih voda, ki ima slabo kemijsko stanje, in območje, ki obsega najmanj 3 odstotke celotnega
območja občine in je zaradi čezmerne obremenjenosti določeno
kot degradirano okolje.
48 Poročevalec DZ, št. 79/03, 96/03 in 103/03.

B – VII.
126. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi
odstavek 24. člena ZUstS). Po ustaljeni ustavnosodni presoji imajo politične stranke, društva, zbornice in združenja
pravni interes le za izpodbijanje predpisov, ki neposredno
posegajo v njihove pravice, pravne interese ali pravni
položaj. Za pobude, ki jih ti subjekti vlagajo v imenu svojih
članov in zaradi njihovih interesov, ali ker menijo, da uveljavljajo splošen interes, njihov pravni interes ni izkazan.
Pravni interes društva kot pobudnika bi bil tako podan le
tedaj, ko bi bilo očitno, da gre za njegov lastni, torej konkretni interes.
127. Pobudnika Lovsko društvo Kokra in Lovsko društvo Preddvor sta vložila zahtevo za oceno ustavnosti
21. člena, prve in pete alineje prvega odstavka 23. člena,
prvega odstavka 24. člena, petega odstavka 29. člena,
60. člena, 64. člena, tretjega, petega in osmega odstavka
65. člena ter 66. člena ZDLov-1. Lovsko društvo ne more
vložiti zahteve po 23. členu ZUstS, zato je Ustavno sodišče njuni vlogi obravnavalo kot pobudi. Pobudnika nista
z ničimer izkazala pravnega interesa za vložitev pobude.
V pobudi ne navajata, da bi izpodbijane določbe ZDLov-1
neposredno posegale v njune pravice in pravne interese,
temveč vlagata pobudo v splošnem interesu in v interesu
svojih članov. Zato jima Ustavno sodišče ni priznalo pravnega interesa in je njuni pobudi zavrglo (7. točka izreka).

Predsednik
dr. Janez Čebulj

Uradni list Republike Slovenije
5105.

Odločba o ugotovitvi, da sta bila 196.a člen
Zakona o davčnem postopku in 372. člen
Zakona o davčnem postopku v neskladju z
Ustavo

Številka: U-I-152/04-13
Datum: 26. 10. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Borisa Ostruha in Marije Junež iz Celja,
ki ju zastopa Leopold Godnič, odvetnik v Mariboru, na seji
26. oktobra 2006

o d l o č i l o:
Člen 196.a Zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 108/99 in 97/01) in člen 372
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) sta
bila v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnika izpodbijata določbo 196.a člena Zakona
o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP). Ta določa, da
prične (ne glede na določbe 96. in 97. člena istega zakona)
v primerih, ko zavezanec ne napove pravočasno davčne
obveznosti, teči zastaralni rok za odmero davka na promet
nepremičnin po preteku leta, v katerem je bila davčna obveznost napovedana oziroma odkrita, ter da davka ni mogoče
odmeriti po preteku desetih let od dneva, ko je zastaralni rok
pričel teči. Navedena zakonska določba se je uporabljala
do 31. 12. 2004. Enako vsebino pa je nato povzel 372. člen
Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-1), ki
se je uporabljal od 1. 1. 2005 dalje. Po mnenju pobudnikov
izpodbijani določbi pomenita, da zastaranje odmere davka
na promet nepremičnin drugače kot zastaranje odmere
drugih davkov sploh ne more nastopiti v primerih, ko davčni
zavezanec davčne napovedi ne vloži oziroma če davčni
organ ne odkrije, da davčna obveznost obstaja. Pobudnika menita, da bi davčni organ glede na navedeno lahko
davek odmeril tudi po preteku 50 ali več let, za ves ta čas
pa bi lahko davčnemu zavezancu obračunal tudi zamudne
obresti. S tem naj bi bilo kršeno načelo enakosti davčnih
zavezancev pred zakonom, saj naj bi bili zavezanci za plačilo davka na promet nepremičnin v slabšem položaju kot
zavezanci za druge davke, kršeno pa naj bi bilo tudi načelo
pravne varnosti.
2. Pobudnika sta za utemeljitev pravnega interesa predložila odločbi Davčnega urada Republike Slovenije, Izpostave Žalec, z dne 16. 4. 2004, s katerima jima je bil na podlagi
izpodbijane določbe ZDavP odmerjen davek na promet nepremičnin po prodajni predpogodbi z dne 21. 6. 1993.
3. Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Vlada in Ministrstvo za finance v svojem mnenju pojasnjujeta, da zastaranje pravice do odmere davčne obveznosti pomeni
odpoved proračunskim sredstvom, smisel zastaranja pa ni
v tem, da bi se s tem omogočalo izogibanje plačevanju davkov. Uvedbo zastaranja v davčnem sistemu naj bi utemeljevalo dejstvo, da je zaradi časovne odmaknjenosti oteženo
dokazovanje dejanskega stanja za nekatere vrste davka,
kar naj za davek na promet nepremičnin ne bi veljalo, ker
je za promet nepremičnin potreben obličen posel. Razlog
za daljši zastaralni rok kot za druge davke naj bi bil tudi v
tem, da davčni organ ne more slediti vsem pravnim poslom,
ker o njih ni obveščen. Davek na promet nepremičnin se
namreč odmeri na podlagi davčne napovedi zavezanca
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drugače kot drugi posredni davki, za katere so zavezanci
sami dolžni izračunati davek na davčnem obračunu ter ga
vložiti pri davčnem organu. Za slednje davke naj bi bili zavezanci davčnemu organu tudi znani. Vlada še pojasnjuje, da
izpodbijani določbi veljata enako za vse davčne zavezance
in sta izjemi od splošnega pravila glede zastaranja pravice
davčnega organa do odmere davka, saj različno obravnavo
terja narava vsakega davka posebej. Pobuda naj zato ne
bi bila utemeljena.
B. – I.
4. Pobudnika izpodbijata določbi 196.a člena ZDavP in
372. člena ZDavP-1. Določba 196.a člena ZDavP je prenehala veljati z uveljavitvijo ZDavP-1, ki je v določbi 372. člena
povzel enako vsebino razveljavljenega člena ZDavP. Določba 372. člena ZDavP-1 pa je prenehala veljati z uveljavitvijo
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-1 (Uradni list
RS, št. 109/05 – v nadaljevanju ZDavP-1B). V primerih, ko
izpodbijani zakon preneha veljati, morajo biti za njegovo
presojo izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS).
Na podlagi te določbe lahko Ustavno sodišče ugotovi, da takšen zakon ni bil v skladu z Ustavo, če niso bile odpravljene
posledice neustavnosti tega zakona.
5. Pobudnika izkazujeta pravnovarstveno potrebo z odločbama, izdanima v davčnih postopkih na podlagi 196.a člena
ZDavP). Po prehodni določbi 406. člena ZDavP-1 se postopki, ki so bili ob uveljavitvi ZDavP-1 v teku, kakor tudi v primeru pobudnikov, končajo po ZDavP. Postopka pobudnikov
še nista pravnomočno končana, zato so pogoji iz 47. člena
ZUstS izpolnjeni. Ker je imela določba 372. člena ZDavP-1
enako vsebino kot določba 196.a ZDavP, Ustavno sodišče ni
posebej preizkušalo, ali pobudnika izkazujeta pravni interes
tudi za izpodbijanje določbe 372. člena ZDavP-1. Ustavno
sodišče je pobudo sprejelo in, ker so bili izpolnjeni pogoji iz
četrtega odstavka 26. člena ZUstS, nadaljevalo z odločanjem
o stvari sami.
B. – II.
6. Izpodbijani določbi sta določali, da prične v primeru,
ko davčni zavezanec davčne obveznosti ne napove pravočasno, zastaralni rok za odmero davka na promet nepremičnin
teči po preteku leta, v katerem je davčna obveznost napovedana oziroma odkrita, po preteku desetih let od dneva, ko je
zastaralni rok pričel teči, pa davka ni mogoče več odmeriti.
Za druge davke pa je ZDavP določal, da pravica do odmere
davka zastara v petih letih po poteku koledarskega leta, v katerem je bilo treba ugotoviti davek (prvi odstavek 96. člena),
pravice do odmere davka pa kljub morebitnemu pretrganju
zastaranja ni bilo mogoče več uveljavljati po poteku desetih
let od poteka koledarskega leta, v katerem je zastaranje prvič
začelo teči (peti odstavek 97. člena). Zastaranje pravice do
odmere drugih davkov povsem enako ureja tudi sedaj veljavni ZDavP-1 v določbah prvega odstavka 58. člena in četrtega
odstavka 59. člena.
7. Na podlagi izpodbijanih določb ZDavP in ZDavP-1
zastaralni rok za odmero davka torej ne prične teči, dokler
davčna obveznost ni napovedana ali odkrita, kar lahko privede tudi do tega, da zastaranje nastopi po preteku daljšega
časovnega obdobja (tudi 50 let in več, kot navajata pobudnika) ali pa sploh ne nastopi. Zakonodajalec je namreč
začetek teka zastaranja vezal na subjektivno okoliščino na
strani davčnega zavezanca oziroma davčnega organa, tj. na
napoved ali odkritje davčne obveznosti, ki je časovno neopredeljena, in ne na objektivno okoliščino kot je npr. potek
koledarskega leta, v katerem bi bilo treba davčno obveznost
ugotoviti. S tem je zakonodajalec zastaranje odmere davka
na nepremičnine uredil drugače (strožje) od zastaranja odmere pri drugih davkih.
8. Splošno načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) zahteva, da ima zakonodajalec, kadar
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enake položaje ureja različno, za takšno ravnanje razumen
razlog, ki izhaja iz narave stvari. Za drugačno ureditev pričetka teka zastaranja za odmero davka na nepremičnine
od ureditve pričetka teka zastaranja pri drugih davkih tega
razumnega razloga ni. Res je, da davčni organ pravnim poslom ne more slediti, če o njih ni obveščen. Vendar je pri tem
treba upoštevati, da brez prijave pravnega posla davčnemu
organu za odmero davka na promet nepremičnin kupec ne
more doseči vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo,
kar pomeni, da na kupljeni nepremičnini ne more pridobiti lastninske pravice (49. člen Stvarnopravnega zakonika,
Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ), pridobiti pa je ni mogel
niti po prej veljavni ureditvi (33. člen Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, Uradni list SFRJ, št. 6/80 in nasl.
– ZTLR). Kadar v vlogi davčnega zavezanca nastopa kupec,
ga torej že ureditev načina pridobitve lastninske pravice na
nepremičnini sili k prijavi prometa nepremičnin davčnemu
organu. Če je davčni zavezanec prodajalec, pa je podvržen
pritiskom kupca, saj zaradi nemožnosti vknjižbe lastninske
pravice na nepremičnini po krivdi prodajalca lahko kupec
pravni posel razdre. Razumnega in stvarnega razloga za
različno ureditev zastaranja pravice do odmere davka pa ne
more utemeljiti niti relativno nizek delež davkov od prometa
nepremičnin v davčnih prihodkih. Zakonodajalec bi lahko,
če bi menil, da je obstajal nek drug, iz narave stvari izhajajoč
razlog, pričetek teka zastaranja določil na enak način kot
pri drugih davkih, le da bi določil daljši zastaralni rok. Kot je
razvidno iz zakonodajnega gradiva, pa je že zakonodajalec
sam ugotovil, da posebna ureditev teka zastaranja odmere
davka na promet nepremičnin glede na splošne rešitve o
zastaranju v zakonu ni potrebna. Zato je bil z uveljavitvijo
ZDavP-1B 372. člen ZDavP-1, ki je imel enako vsebino kot
196.a člen ZDavP, tudi črtan.
9. Ker ni bilo razumnega in stvarnega razloga za drugačno ureditev zastaranja pravice do odmere davka od prometa nepremičnin od ureditve zastaranja pri drugih davkih,
sta bili določbi 196.a člena ZDavP in 372. člena ZDavP-1 v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Zaradi ugotovljene neskladnosti izpodbijanih določb ZDavP in ZDavP-1
z Ustavo Ustavno sodišče ni ocenjevalo še drugih očitkov
pobudnikov.
10. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje izpodbijanih določb z Ustavo, se ti v nepravnomočno končanih
postopkih za odmero davka na promet nepremičnin ne moreta več uporabljati, temveč se uporabljajo splošne določbe
o zastaranju iz členov 96 in 97 ZDavP oziroma iz členov 58
in 59 ZDavP-1.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.
 Po podatkih Ministrstva za finance izhaja, da je bil delež
davka od prometa nepremičnin v davčnih prihodkih leta 2003
3,94 %, leta 2004 4,18 % in leta 2005 4,80 %. V predvidenem deležu davka od prometa nepremičnin v davčnih prihodkih za leto 2006,
ki znaša 4,47 %, je že vsebovan prihodek do konca maja 2006, za
leto 2007 pa je v davčnih prihodkih predviden delež navedenega
davka v višini 4,39 %.
 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-1B), objavljen v Poročevalcu DZ,
št. 89/05, str. 39 (Obrazložitev k 108. členu ZDavP-1B).
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Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek
218.b člena Zakona o graditvi objektov, kolikor
se nanaša na zemljiške parcele z območij, za
katere je sprejet državni ali občinski lokacijski
načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga
tako, da se tudi zanje plačuje nadomestilo le,
če imajo dostop do javnega cestnega omrežja
in je za njih možno izvesti priključke na javno
vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko
omrežje in javno kanalizacijsko omrežje,
kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma
malih čistilnih naprav, in o zavrnitvi pobude za
začetek postopka za oceno ustavnosti določb
VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih in
218. do 218.d člena Zakona o graditvi objektov
(razen glede četrtega odstavka 218.b člena)
ter o razveljavitvi odlokov o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Domžale, v Občini Lukovica, v Občini Hoče
- Slivnica in v Mestni občini Celje, kolikor
urejajo odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča od nezazidanih stavbnih
zemljišč v neskladju z 10. do 14. točko
obrazložitve te odločbe

Številka: U-I-286/04-46
Datum: 26. 10. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Križnarja iz Kranja in drugih, ki jih zastopa mag. Miha
Šipec, odvetnik v Ljubljani, ter v postopku za preizkus pobud
in v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem
na pobude Franca Marina iz Domžal, ki ga zastopa Marko
Marin, Cirila Zupanca iz Doba pri Domžalah, Jožefa Peterke
in Ivane Peterka iz Lukovice, Jožefa Cerarja iz Lukovice,
Jurija Strenčana iz Celja in Elizabete Lobnik iz Hoč, na seji
26. oktobra 2006

o d l o č i l o:
1. Četrti odstavek 218.b člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – ur. p. b.), kolikor se nanaša na
zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali
občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga
tako, da se tudi zanje plačuje nadomestilo le, če imajo dostop
do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko
omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena
gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 218. do 218.d člena
Zakona o graditvi objektov, razen glede določbe iz prejšnje
točke, se zavrne.
3. Razveljavijo se:
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/05
– ur. p. b.),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/99,
8/03, 5/05 in 1/06),
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik,
št. 4/01, 13/01, 30/01, 29/03 in 33/04) in
– Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 61/06),
kolikor urejajo odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od nezazidanih stavbnih zemljišč v neskladju
z 10. do 14. točko obrazložitve te odločbe.
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4. Pobuda Janeza Križnarja, Branka Rozmana, Franca
Rozmana, Antona Kodrana in Matije Križnarja za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb 41. člena
in VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih, 218.b člena
Zakona o graditvi objektov, Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 140/04 in 9/06)
in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove Mesta Kranja (Uradni list RS,
št. 72/04, 79/04 in 68/05) se zavrže.
5. Pobudniki iz prejšnje točke nosijo svoje stroške postopka sami.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih (v nadaljevanju ZSZ/84), določbe 218. do
218.d člena Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju
ZGO-1) in v izreku navedene odloke, ki urejajo nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nadomestilo) v naslednjih lokalnih skupnostih: v Mestni občini Kranj (v
nadaljevanju Odlok/MOK), v Občini Domžale (v nadaljevanju
Odlok/OD), v Občini Lukovica (v nadaljevanju Odlok/OL),
v Občini Hoče - Slivnica (v nadaljevanju Odlok/OHS) in v
Mestni občini Celje (v nadaljevanju Odlok/MOC). Odloke navedenih lokalnih skupnosti izpodbijajo, kolikor urejajo plačilo
nadomestila od njihovih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih
uporabljajo za kmetijsko dejavnost. Menijo, da so navedeni
predpisi v izpodbijanih delih v neskladju z določbami 2., 14.,
33., 67., 74., 120., 147. in 153. člena Ustave. Janez Križnar
in drugi iz Kranja izpodbijajo tudi Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove
Mesta Kranja (v nadaljevanju Odlok/PUP), ker naj bi njihova
zemljišča načrtoval kot stavbna, od katerih se plačuje nadomestilo. Od zakonskih določb navedeni pobudniki izpodbijajo
41. člen in VI. poglavje ZSZ/84 ter 218.b člen ZGO-1. Menijo,
da so te določbe predpisov v neskladju tudi s 15., 50. in z
69. členom Ustave.
2. Pobudniki navajajo, da veljavna zakonska ureditev
nadomestila lokalnim skupnostim omogoča prekomerno poseganje v lastninsko pravico. Leta 2004 naj bi namreč prejeli
odločbe o odmeri nesorazmerno visokega nadomestila od
njihovih nezazidanih stavbnih zemljišč, ki jih uporabljajo za
kmetijsko dejavnost (npr: od 1,87 ha takšnega stavbnega
zemljišča naj bi pobudnik iz Domžal plačal 486.207 SIT nadomestila). S kmetijsko dejavnostjo naj bi se preživljali, zato
bi zanje nerazumno visoko nadomestilo pomenilo nevzdržno
finančno breme, ki naj bi jih sililo k prodaji teh zemljišč. Navajajo, da jim izpodbijana zakonska ureditev nadomestila
onemogoča celo njihovo prodajo po pošteni tržni ceni. Ustavno sodišče naj bi v odločbi št. U-I-39/97 z dne 16. 12. 1999
(Uradni list RS, št. 1/2000 in OdlUS VIII, 282) že ocenilo, da
je nadomestilo javna dajatev. Pobudniki menijo, da javna
dajatev pomeni poseg v lastninsko pravico, dopusten le pod
pogojem sorazmernosti (tako Ustavno sodišče že v odločbi
št. U-I-296/96 z dne 19. 3. 1998, Uradni list RS, št. 42/98 in
OdlUS VII, 53). Izpodbijana zakonska ureditev nadomestila
naj bi bila zato v neskladju s 33. členom Ustave. Pobudniki
menijo, da je veljavna ureditev nadomestila tudi nejasna
(2. člen Ustave). Lokalnim skupnostim naj bi dopuščala, da
arbitrarno oblikujejo višino dajatve in na takšen način določajo tudi njihova nezazidana stavbna zemljišča, od katerih
plačujejo nadomestilo. Pojasnjujejo, da obravnavana zemljišča niso komunalno opremljena, saj naj njihova dejanska
uporaba komunalne opremljenosti ne bi potrebovala. Po
njihovem mnenju bi moralo biti plačevanje nadomestila od
teh zemljišč določeno jasno, torej omejeno, saj naj bi se opremljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture financiralo
tudi iz drugih virov (npr. iz komunalnega prispevka). Menijo,
da so v neenakem položaju (drugi odstavek 14. člena Usta-
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ve), saj naj bi dajatev plačevali od velikih površin zemljišč,
na katerih naj donos ne bi bil velik. Že enkratna odmera
nesorazmerno visokega nadomestila bi jih lahko ekonomsko
uničila. Izpodbijana ureditev nadomestila naj bi bila zato v
neskladju s členi 2, 15, 50, 67, 69, 74, 120 in 147 Ustave. Predlagajo, naj Ustavno sodišče izpodbijano zakonsko
ureditev nadomestila razveljavi. Glede izpodbijanih odlokov
predlagajo, naj jih Ustavno sodišče odpravi, kolikor urejajo
plačilo nadomestila od obravnavanih zemljišč. Pobudniki iz
Občine Lukovica in iz Občine Hoče - Slivnica poudarjajo, da
njihova zemljišča sploh niso komunalno opremljena, kot to
predvideva 218.b člen ZGO-1.
3. Državni zbor na navedbe ni odgovoril.
4. Na navedbe so odgovorile Mestna občina Kranj, Občina Domžale, Občina Lukovica, Občina Hoče – Slivnica in
Mestna občina Celje. Navajajo, da so v okviru svojih pristojnosti s področja urejanja prostora sprejele prostorske plane
in prostorske izvedbene akte po zakonitem postopku. Z njimi
naj bi spremenile namembnost obravnavanih zemljišč, ki naj
bi bila sedaj stavbna, in naj bi se na podlagi zakonske ureditve od njih plačevalo nadomestilo. Menijo, da so v izpodbijanih odlokih zakonsko ureditev nadomestila le implementirale,
saj naj bi predpisale zgolj način oblikovanja te dajatve in območja, na katerih se plačuje. Poudarjajo, da je nadomestilo
njihov najpomembnejši izvirni prihodek in orodje izvajanja njihove aktivne zemljiške politike. Cilj te politike naj bi bil, da naj
bi se nezazidana stavbna zemljišča uporabljala racionalno,
torej naj se poselitve na njih zgostijo in se s tem zmanjšajo
pritiski po prihodnjih spremembah namembnosti kmetijskih
in gozdnih zemljišč. Menijo, da lahko lastniki obravnavanih
zemljišč pri njihovi prodaji dosežejo nekajkrat višjo ceno,
kot bi jo pri prodaji kmetijskih zemljišč. Kmetijska dejavnost
na teh zemljiščih naj zato ne bi bila ekonomsko upravičena.
Pojasnjujejo, da so pred sprejemanjem izpodbijanih odlokov
izvedle testa legitimnosti in sorazmernosti, zato po njihovem
stališču izpodbijani odloki niso v neskladju z Ustavo.
5. Občina Domžale dodaja, da so na njenem območju
zemljišča pobudnikov v strnjenih naseljih Jarš in Doba. Obkrožena naj bi bila s komunalno urejenimi zazidanimi stavbnimi zemljišči in gradnje na njih naj bi bile načrtovane s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Meni, da bodo ob morebitnih
gradnjah na njih ta zemljišča pridobila vso potrebno komunalno infrastrukturo. Pojasnjuje, da Odlok/OD na podlagi ZSZ/84
in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na
katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list
SRS, št. 19/86 – v nadaljevanju Dogovor) določa kriterije za
določitev višine nadomestila. Ti kriteriji naj bi potrjevali, da
so zavezanci za plačilo te dajatve obravnavani objektivno in
ne subjektivno, torej naj ne bi bili v neenakopravnem položaju. Občina Hoče - Slivnica navaja še, da je obravnavana
zemljišča prevzela od Mestne občine Maribor kot stavbna in
urbanistično načrtovana z zazidalnim načrtom. Ker naj bi bila
ta zemljišča dostopna (cesta) in naj bi imela možnost priključitve na komunalno infrastrukturo, naj bi od njih odmerjala
nadomestilo. Občina Lukovica dodaja, da je izpodbijani odlok
uskladila s tretjim odstavkom 218. člena ZGO-1. Kasnejše
dopolnitve ZGO-1 naj ne bi terjale ponovne uskladitve Odloka/OL, zato naj bi jih upoštevala pri njegovem izvajanju.
Navaja, da v postopkih odmere nadomestila od nezazidanih
stavbnih zemljišč ugotavlja izpolnjevanje treh pogojev, in
sicer: ali so zemljišča, za katera se odmerja nadomestilo,
na območjih, ki so našteta v njenem odloku; ali so gradnje
na njih načrtovane s prostorskim izvedbenim aktom; ali je
na območju zagotovljena oskrba s komunalno infrastrukturo (pitna voda, energija, odvajanje odplak, odstranjevanje
odpadkov in dostop na javno cesto). Mestna občina Celje
dodaja, da zemljišča pobudnikov načrtuje zazidalni načrt in
izpolnjujejo zakonske pogoje za odmero nadomestila. Pri
določanju njegove višine naj bi izpodbijani odlok upošteval
namembnost zemljišč iz prostorskega izvedbenega akta in
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njihovo lego, vendar naj pri njihovem vrednotenju s številom
točk ne bi upošteval njihove komunalne opremljenosti. Meni,
da pri določanju višine nadomestila od teh zemljišč upošteva
enake kriterije, kot so predvideni za druga stavbna zemljišča.
Ustavno sodišče naj bi v sklepu št. U-I-14/03 z dne 3. 6. 2004
že ocenilo, da je komunalni prispevek po vsebini davčna obveznost. V sklepu št. U-I-58/85 z dne 18. 2. 1986 (Bilten US
SRS, št. 1/86, str. 24) naj bi Ustavno sodišče menilo, da ga
plačujejo vsi uporabniki komunalnih storitev ne glede na to,
ali so že kaj prispevali za komunalno urejanje in opremljanje
stavbnih zemljišč. Mestna občina Kranj med drugim navaja,
da so pobudniki na podlagi 20. člena Odloka/MOK oproščeni plačila nadomestila pet let po sprejemu tega akta, ker
naj namembnost njihovih stavbnih zemljišč v bližini tovarne
Sava ne bi bila spremenjena na njihovo pobudo, temveč na
pobudo Mestne občine. Na njih naj bi namreč pred skoraj
štiridesetimi leti načrtovala širitev proizvodnih dejavnosti.
6. Pojasnila je poslalo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo). Meni, da četrti odstavek
218.b člena ZGO-1 natančno določa, kdaj se šteje, da so
zemljiške parcele komunalno opremljene, saj naj bi se nadomestilo odmerjalo le od komunalno opremljenih stavbnih
zemljišč. Ocenjuje, da te dajatve ni dopustno odmerjati že,
ko so zemljišča s prostorskimi izvedbenimi akti načrtovana
za gradnje, saj naj bi bilo treba prej poskrbeti še za njihovo komunalno opremljenost. Po njegovem mnenju so zato
posamezni občinski odloki lahko v neskladju z Ustavo in z
Zakonom. Po stališču Ministrstva lokalne skupnosti pri določanju območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in pri predpisovanju kriterijev za odmero njegove višine, upoštevajo
Dogovor, ker naj bi bil ta javno objavljen, torej velja. Navaja,
da je po programu dela Vlade Ministrstvo za finance dolžno
do 15. 9. 2006 predložiti Vladi predlog Zakona o davku na
nepremičnine, ki naj bi bil sprejet najkasneje v začetku leta
2007. Natančnejši datum njegovega sprejema bi lahko pojasnilo pristojno ministrstvo. Navaja, da je Državni zbor pravkar sprejel posodobljeni Zakon o evidentiranju nepremičnin,
prostorskih enot in državne meje in naj bi v kratkem sprejel
še Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Po stališču Ministrstva bosta navedena zakona vzpostavila centralni
(državni) register nepremičnin in uredila njihovo vrednotenje,
kar naj bi zagotovilo izvajanje bodočega Zakona o davku na
nepremičnine. Vendar po mnenju Ministrstva nadomestila ni
mogoče ukiniti, dokler ta zakon ni uveljavljen. Navaja, da je
Ustavno sodišče že večkrat zavzelo stališče, da zakonska
ureditev nadomestila ni v neskladju z Ustavo. Tudi glede občinskih odlokov meni, da je Ustavno sodišče pogosto ocenilo,
da ti niso v neskladju z Ustavo in z Zakonom. Pojasnjuje, da
je bilo nadomestilo uveljavljeno z ZSZ/84, ker naj bi financiralo takratne občinske sklade stavbnih zemljišč. Meni, da
so sedaj lokalne skupnosti same pristojne urejati prostor na
svojih območjih, torej tudi gospodariti s stavbnimi zemljišči
in oblikovati prostorsko politiko v zvezi z njimi. Po njegovem
mnenju nadomestilo v prehodnem obdobju obremenjuje lastnike oziroma uporabnike stavbnih zemljišč.
7. Na poziv Ustavnega sodišča so Janez Križnar in
drugi iz Kranja pojasnili, da pri pobudi vztrajajo in jo razširjajo
še na Odlok/MOK, saj menijo, da obstaja možnost odmere
nadomestila od njihovih zemljišč. Predlagajo, naj Ustavno
sodišče naloži državi in Mestni občini Kranj plačilo njihovih
stroškov postopka.
B. – I.
8. Pobudniki, ki na podlagi izpodbijanih določb predpisov plačujejo nadomestilo v Občini Domžale, v Občini
Lukovica, v Občini Hoče - Slivnica in v Mestni občini Celje,
izkazujejo pravni interes. Ustavno sodišče je pobude navedenih pobudnikov sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz
četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo
z odločanjem o stvari sami.
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9. Pobudniki določbam 218. in 218.b člena ZGO-1 očitajo zlasti, da so nejasne, saj lokalnim skupnostim omogočajo, da na njihovi podlagi arbitrarno določajo nezazidana
stavbna zemljišča, od katerih plačujejo nadomestilo. Trdijo,
da so dolžni plačevati nadomestilo za nezazidana stavbna
zemljišča, ki niso komunalno opremljena. Izpodbijanim določbam Zakona očitajo neskladnost z 2. členom in z drugim
odstavkom 14. člena Ustave. Glede na te njihove navedbe je
Ustavno sodišče sklenilo oceniti četrti odstavek v povezavi z
drugo alinejo prvega odstavka 218.b člena ZGO-1.
10. ZGO-1 v tretjem odstavku 218. člena določa, katera zemljišča se od dneva uveljavitve Zakona štejejo za
nezazidana stavbna zemljišča. Temeljni kriterij za to, da se
neko zemljišče šteje za nezazidano stavbno zemljišče, je,
da je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njem dopustna gradnja stanovanjske ali poslovne stavbe
oziroma gradbenega inženirskega objekta, z izjemo stavb in
objektov za potrebe javnih služb in javne uprave. Z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 47/04 – ZGO-1A) so bili zaradi uskladitve
opredelitve zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča z drugo alinejo prvega odstavka 218.b člena natančneje
(dodatno) opredeljeni kriteriji, ki jih morajo zemljišča (zemljiške parcele) iz tretjega odstavka 218. člena izpolnjevati, da
so lahko določena kot nezazidana stavbna zemljišča, za
katera se plačuje nadomestilo. Poleg temeljnega pogoja iz
218. člena ZGO-1 je zakonodajalec z drugo alinejo prvega
odstavka 218.b člena predpisal še dva dodatna pogoja. Prvi
je komunalna opremljenost, kar pomeni, da gre za zemljiške
parcele, za katere so zagotovljeni oskrba s pitno vodo in z
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov z njih
ter dostop na javno cesto. Drugi (kumulativni) pogoj pa je, da
gre za zemljišča, ki ležijo znotraj območja, za katerega je občina predpisala plačilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča. Zakonodajalec je pogoj komunalne opremljenosti
nezazidanih stavbnih zemljišč (zemljiških parcel), za katera
se plačuje nadomestilo, še natančneje opredelil v četrtem
odstavku 218.b člena ZGO-1. Vendar je pri tem, ne da bi to
predvidel v drugi alineji prvega odstavka 218.b člena ZGO-1,
različno uredil komunalno opremljenost nezazidanih stavbnih
zemljišč (zemljiških parcel), za katere je sprejet državni ali
občinski lokacijski načrt, od nezazidanih stavbnih zemljišč
(zemljiških parcel), ki so načrtovana z občinskim prostorskim
redom. Pri lokacijskem načrtu se namreč šteje, da je zemljiška parcela komunalno opremljena že, če je za območje, na
katerem leži, ta akt sprejet. Pri prostorskem redu pa morajo
imeti zemljiške parcele zagotovljen urejen dostop do javnega
cestnega omrežja in mora biti zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko
omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena
gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
11. Ustavno načelo enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave ne dovoljuje zakonodajalcu, da
bi različno urejal enake položaje brez razumnega, iz narave stvari izhajajočega razloga. V obravnavanem primeru je
zakonodajalec, ne da bi to posebej utemeljil vsaj v zakonodajnem gradivu, predvidel različno komunalno opremljenost
nezazidanih stavbnih zemljišč (zemljiških parcel), urejenih z
državnim ali občinskim lokacijskim načrtom, od nezazidanih
stavbnih zemljišč (zemljiških parcel), urejenih z občinskim
prostorskim redom. Zakonodajalec je sicer nameraval v četrtem odstavku 218.b člena ZGO-1 podrobneje opredeliti
pojem komunalne opremljenosti nezazidanih stavbnih zemljišč (zemljiških parcel), za katera se odmerja nadomestilo,
vendar je s tem povzročil nejasnost (2. člen Ustave), saj se
njihova komunalna opremljenost v praksi razlaga različno.
Iz odgovorov Občin namreč izhaja, da je po njihovem mnenju zakonskemu pogoju komunalne opremljenosti zemljiških
parcel zadoščeno že, če se nahajajo na komunalno opremljenem območju prostorskega urejanja. Vendar Ministrstvo za
okolje in prostor v pojasnilih navaja, da naj bi se nadomestilo
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odmerjalo le od komunalno opremljenih zemljišč oziroma
zemljiških parcel, kar pomeni, da je zanje možno izvesti
priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje ter da imajo
dostop do javnega cestnega omrežja.
12. Pomen pojma komunalne opremljenosti obravnavanih zemljišč (zemljiških parcel), kot ga pojasnjuje Ministrstvo za okolje in prostor, je logičen. Takšna razlaga pojma
komunalne opremljenosti zemljišč (zemljiških parcel), za
katera se plačuje nadomestilo, je usklajena z drugim odstavkom 135. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in nasl. – ZUreP-1), po katerem se šteje, da je
zemljišče komunalno opremljeno, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj oskrbo s pitno vodo in z energijo,
odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na
javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne
službe. Tudi po ustaljeni ustavnosodni presoji so razlog plačevanja nadomestila lahko le komunalno opremljena stavbna
zemljišča. To pomeni, da vrsta izvedbenega prostorskega
akta, s katerim so ta zemljišča prostorsko načrtovana, sama
po sebi ne more biti kriterij za njihovo razlikovanje.
13. Če torej pri razlagi četrtega odstavka 218.b člena
upoštevamo namen oziroma cilj zakonodajalca, potem citirane določbe Zakona ne moremo razumeti tako, da so zemljiške parcele komunalno opremljene že, če je za območje,
na katerem ležijo, sprejet državni ali občinski lokacijski načrt.
Tudi zanje se plačuje nadomestilo le, če imajo zagotovljen
dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor
ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
Upoštevati je namreč treba, da se nadomestilo odmerja z
odločbo v upravnem postopku. Pri odmeri te dajatve mora
upravni organ v postopku ugotoviti, ali konkretno nezazidano stavbno zemljišče (zemljiška parcela) izpolnjuje vse
kriterije in merila iz ZGO-1 in iz občinskega predpisa, ki sta
pravni podlagi za odmero nadomestila. Če zavezanec meni,
da ti pogoji niso izpolnjeni, ima možnost pritožbe in tožbe v
upravnem sporu.
14. Če se četrti odstavek 218.b člena ZGO-1 razlaga
tako, kot je navedeno v prejšnji točki obrazložitve, ni v neskladju z 2. členom in z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Ustavno sodišče je zato izdalo t. i. interpretativno odločbo
(1. točka izreka).
B. – II.
15. Pobudniki veljavni ureditvi nadomestila smiselno
očitajo tudi, da ne upošteva na novo vzpostavljenih lastninskih razmerij na stavbnih zemljiščih oziroma vzpostavljenega
sistema financiranja njihovega opremljanja, zato menijo, da
je ureditev nadomestila v neskladju z 2. členom Ustave.
16. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-39/97 z dne
16. 12. 1999 (Uradni list RS, št. 1/2000 in OdlUS VIII, 282)
že presojalo VI. poglavje ZSZ/84, ko je veljalo še na podlagi
prve alineje 56. člena ZSZ/97. Odločilo je, da obstoj in čas
trajanja takratne prehodne oziroma začasne ureditve še nista bila v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave).
Menilo je, da se je sicer zakonodajalec takrat že zavedal,
da ureditev plačevanja nadomestila ni primerna in ni pravno
konsistentna. Vendar jo je začasno zadržal v veljavi kot
prehodno ureditev do uzakonitve novega sistema obdavčitve nepremičnin. V odločbi št. U-I-236/92 z dne 19. 6. 1997
(Uradni list RS, št. 41/97 in OdlUS VI, 91) je Ustavno sodišče
sprejelo tudi stališče, da veljavnost oziroma uporaba pravnih
norm, ki so daljše obdobje neusklajene z veljavno pravno
ureditvijo, ne prispeva h krepitvi zaupanja v pravni red in k
pravni varnosti, ki sta pomemben del 2. člena Ustave, po
katerem je Republika Slovenija pravna država.
17. Iz 180. člena ZUreP-1 izhaja, da se nadomestilo
plačuje le do posebne zakonske ureditve, ki bo zagotovila
preoblikovanje te dajatve v novo in ki bo zlasti upoštevala z
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Ustavo usklajena lastninska razmerja na nepremičninah. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji namreč nadomestilo obremenjuje dejansko uporabo stavbnih zemljišč, zato pravna podlaga te obveznosti ni lastninska pravica, kot to zmotno menijo pobudniki, ko očitajo neskladnost ureditve nadomestila
s 33. členom v povezavi s 67., z 69. in s 74. členom Ustave.
Prav zato to preoblikovanje terja predhodno vzpostavitev
preglednosti nad nepremičninami v obliki njihove evidence, zlasti tudi njihove vrednosti. Šele navedeno namreč
lahko zagotavlja zanesljivo podlago za uveljavitev novega
sistema obdavčitve nepremičnin. Takšne preglednosti nad
nepremičninami predhodna ureditev, ki je temeljila še na
družbeni lastnini, ni niti potrebovala. Potreba po njej je torej
nastala šele po izvedenem lastninjenju nepremičnin. Vendar je zakonodajalec z namenom, da zagotovi navedene
pogoje za preoblikovanje nadomestila, že sprejel Zakon o
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 – ZEN)
in Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list
RS, št. 50/06 – ZMVN), ki vzpostavljata pogoje za centralni
(državni) register nepremičnin in njihovo vrednotenje. To zagotavlja, da se bo Zakon o davku na nepremičnine, ki bo po
pojasnilih Vlade sprejet najkasneje v začetku prihodnjega
leta, lahko tudi dejansko izvajal. Zato, ker je torej zakonodajalec že zagotovil najpomembnejše pogoje za preoblikovanje te dajatve in zato, ker bo po zagotovilih Vlade tudi
posebna zakonska ureditev iz 180. člena ZUreP-1 sprejeta
v kratkem, Ustavno sodišče ocenjuje, da kljub dolgemu
obdobju začasne veljavnosti nadomestila ta ureditev še ni
v neskladju z načeli pravne države (2. člen Ustave), kot to
uveljavljajo pobudniki.
18. Razlogov za neskladnost ureditve nadomestila s
15., 50. in 120. členom Ustave pobudniki niso navedli, zato
Ustavno sodišče teh njihovih očitkov ni moglo preizkusiti.
19. Iz zgoraj navedenih razlogov je Ustavno sodišče pobudo v delu, ki se nanaša na veljavno ureditev nadomestila,
razen glede določbe četrtega odstavka 218.b člena ZGO-1,
zavrnilo kot očitno neutemeljeno (2. točka izreka).
B. – III.
20. Pobudniki izpodbijanim odlokom očitajo tudi, da na
njihovi podlagi plačujejo nesorazmerno visoko nadomestilo
od velikih površin nezazidanih stavbnih zemljišč, ki komunalno niso opremljena. Menijo, da izpodbijani odloki predpisujejo
takšno nadomestilo zato, ker temeljijo na zakonski ureditvi, ki
lokalnim skupnostim to omogoča (2. člen Ustave).
21. Ustavno sodišče je v tej odločbi že presodilo, da je
četrti odstavek 218.b člena ZGO-1 dopuščal različne razlage glede komunalne opremljenosti nezazidanih stavbnih
zemljišč (zemljiških parcel), urejenih z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom, od nezazidanih stavbnih zemljišč
(zemljiških parcel), urejenih z občinskim prostorskim redom.
Ustavno sodišče je zato iz pravnega reda izločilo razlage
citirane določbe ZGO-1, ki so bile v neskladju z Ustavo
(1. točka izreka).
22. Odloki v izpodbijanih delih temeljijo na neustavni
razlagi četrtega odstavka 218.b člena ZGO-1. V teh delih
so zato odloki v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena
Ustave, kolikor ne upoštevajo, da se od nezazidanih stavbnih zemljišč (zemljiščih parcel) plačuje nadomestilo le, če
ima vsako od njih zagotovljen dostop do javnega cestnega
omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno
kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic
oziroma malih čistilnih naprav.
23. Ustavno sodišče je zato izpodbijane odloke v tem
delu razveljavilo. Ustavno sodišče je odloke v tem delu razveljavilo in ne odpravilo, kot so predlagali pobudniki. Pri
odločitvi je upoštevalo, da ti niso izkazali škodljivih posledic,
ki bi jih bilo treba odpraviti. Razveljavitev pomeni, da se na
podlagi izpodbijanih odlokov nadomestilo od nezazidanih
stavbnih zemljišč, ki niso komunalno opremljena tako, kot
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to na podlagi odločitve Ustavnega sodišča iz 1. točke izreka
te odločbe nalaga četrti odstavek 218.b člena ZGO-1, ne
plačuje (3. točka izreka).
B. – IV.
24. Po 24. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži
pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes.
Pravni interes za vložitev pobude je podan, če predpis neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma pravni
položaj pobudnikov. Ugoditev njihovemu predlogu pa mora
privesti do izboljšanja njihovega pravnega položaja (tako npr.
Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-18/98 z dne 19. 4. 2001,
Uradni list RS, št. 37/01 in OdlUS X, 76).
25. Janez Križnar in drugi iz Kranja so lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč v bližini tovarne Sava, ki jih uporabljajo
za kmetijsko dejavnost. Po navedbah Mestne občine naj bi ta
zemljišča na njeno pobudo spremenila namembnost iz kmetijskih v stavbna. Na podlagi 20. člena Odloka/MOK se zato pet
let od dneva uveljavitve tega odloka nadomestila od njih ne
plačuje. Hkrati je Ustavno sodišče v tej odločbi že ugotovilo,
da bo v kratkem sprejeta posebna zakonska ureditev, ki bo zagotovila preoblikovanje nadomestila v novo dajatev (17. točka
obrazložitve te odločbe), zato pobudniki tudi v prihodnje ne
bodo plačevali nadomestila po izpodbijanem odloku. Torej ta
akt še ne posega v njihove pravice, pravne interese oziroma
pravni položaj. Iz enakega razloga tudi zakonska ureditev nadomestila in Odlok/PUP ne posegata v njihove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Zato je Ustavno sodišče
njihovo pobudo zavrglo (4. točka izreka).
26. Pobudniki iz Kranja so zahtevali povračilo stroškov postopka. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v
postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje
stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Za
drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih
pobudniki ne navajajo. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da
svoje stroške postopka nosijo sami (5. točka izreka).
C.
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, tretjega odstavka 45. člena, drugega odstavka
26. člena in 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

5107.

Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča
v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v
Ljubljani

Številka: Up-611/04-16
Datum: 9. 11. 2006

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji 9. novembra 2006

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 512/2004
z dne 17. 6. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani
št. 7 Pg 189/2003 z dne 26. 1. 2004 se razveljavita.
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2. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v
novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek
pritožnika, da mu mora tožena stranka (Republika Slovenija) plačati 273.972,20 SIT z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, ter pritožniku naložilo plačilo pravdnih stroškov
tožene stranke. Ugotovilo je, da se pritožnik kot najemnik
in Cankarjev dom (v nadaljevanju CD) kot najemodajalec
internega lokala v CD na podlagi 22. člena najemne pogodbe nista dogovorila, da bi imel najemnik v poletnih mesecih (julij in avgust) leta 1991 pravico do obratovanja lokala. Za mesec september pa je ugotovilo, da v CD ni bilo
prireditev in posledično pritožnik ni bil upravičen poslovati.
Pritožbeno sodišče je pritožbo pritožnika zavrnilo.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi navaja, da sodišči na
posamezne, za odločitev bistvene navedbe, nista odgovorili ter da svoje odločitve nista obrazložili. Tako naj se ne bi
opredelili do njegovih navedb, da bi času od julija do septembra 1991 v najetih prostorih lahko opravljal gostinsko
dejavnost, saj so v tem času potekale tiskovne konference
in z njimi povezane dejavnosti, in da mu je Teritorialna
obramba (v nadaljevanju TO) oziroma Slovenska vojska (v
nadaljevanju SV) z zasedbo prostorov preprečila poslovanje, niti pojasnili, zakaj dejstva, ki jih je navajal, štejeta kot
nedokazana. S temi navedbami pritožnik utemeljuje kršitev
pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-611/04
z dne 4. 4. 2006 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V
skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo Višjemu sodišču v
Ljubljani, v skladu z določbo 22. člena Ustave pa nasprotni stranki v gospodarskem sporu, ki na ustavno pritožbo
nista odgovorila. Ustavno sodišče je v postopku odločanja
pridobilo pravdni spis Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 7
Pg 189/2003.
B.
4. Pritožnik je ves čas postopka (tudi v pritožbi) navajal, da so v obdobju od julija do septembra 1991 v
CD potekale tiskovne konference, ter poudarjal, da bi bil
zato upravičen v najetem prostoru opravljati gostinsko
dejavnost, vendar pa tega ni mogel, ker sta mu prostore
zasedli SV oziroma TO. Zastavlja se torej vprašanje, ali
sta sodišči v obrazložitvi izpodbijanih sodb odgovorili na
njegove navedbe.
5. Pravica stranke, da se izjavi, ter obveznost sodišča, da se z navedbami strank seznani, prouči njihovo
dopustnost in pravno pomembnost ter se do njih, če so
dopustne in za odločitev pomembne, v obrazložitvi svoje
odločbe opredeli, izhaja iz pravice do enakega varstva
pravic (22. člen Ustave).
6. Odločitev sodišča prve stopnje, ki jo je potrdilo
Višje sodišče, se nanaša na preostali del tožbenega zahtevka, tj. na znesek, ki presega vrednost blaga, ki ga je zasegla tožena stranka, po nabavnih cenah, ki jih je zatrjeval
pritožnik, in ki mu je bil priznan v okviru ugodilnega dela
sodbe št. 7 Pg 74/99 z dne 19. 9. 2000. Iz obrazložitve
prvostopenjske sodbe izhaja, da pritožnik ni upravičen do
spornega zneska, ker v obdobju od julija do septembra
1991 ni bil upravičen do poslovanja. Za julij in avgust je
sodišče menilo, da bi bil pritožnik upravičen do plačila le,
če bi obstajal poseben dogovor s CD. S takšno oceno
se je strinjalo tudi Višje sodišče, v njeno pravilnost pa se
Ustavno sodišče ne more spuščati. Glede možnosti poslovanja lokala v mesecu septembru pa je prvostopenjsko
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sodišče navedlo le, da v CD ni bilo prireditev. Vendar je
treba upoštevati, da je prvostopenjsko sodišče kot nesporno ugotovilo, da je SV oziroma TO pritožniku preprečila
nadaljnje opravljanje dejavnosti že junija 1991, ko se je
začel spopad z nekdanjo jugoslovansko armado. Pritožnik
je ves čas opozarjal, da je bil CD ves čas odprt, saj so v
njem potekale tiskovne konference. Sodišči pa nista pojasnili, zakaj tiskovne konference niso bile zadosten razlog
za poslovanje bifeja v mesecu septembru. Za to namreč
po pogodbi ni bil potreben poseben dogovor, poleg tega je
šlo za bife interne narave, ki je bil med drugim namenjen
tudi zaposlenim v CD.
7. Ker se sodišči do okoliščin, ki bi lahko bile podlaga
za drugačno odločitev, nista opredelili, je bila pritožniku kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijani sodbi razveljavilo
in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
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BANKA SLOVENIJE
5108.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o
dajanju posebnih likvidnostnih posojil s
sodelovanjem bank

Na podlagi 3. točke 11. člena, 20. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o dajanju
posebnih likvidnostnih posojil
s sodelovanjem bank
1. Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank (Uradni list RS, št. 98/02, 40/03, 34/04, 99/04
in 42/05) preneha veljati 4. 1. 2007.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

OBČINE
BLOKE
5109.

Poročilo o izidu rednih volitev za župana
Občine Bloke

POROČILO
o izidu rednih volitev za župana
Občine Bloke

določa, da je za župana izvoljen kandidat, ki je dobil največ
oddanih glasov ugotovila, da je izvoljen naslednji kandidat:
DOLES Jože, roj. 8. 8. 1956, stanujoč Ravne na Blokah 18,
1385 Nova vas.
Št. 15/06
Nova vas, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav., l.r.

Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne
27. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Bloke
ugotovila naslednje:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1330 volivcev.
Glasovalo je skupaj 874 volivcev ali 65,71% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve župana Občine Bloke je bilo oddanih 874
glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je
bilo 111 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 763.
Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov:
– Doles Jože 763 glasov (87,3%).
III.
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na podlagi
prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki

5110.

Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega
sveta Občine Bloke

POROČILO
o izidu rednih volitev Občinskega sveta
Občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne
27. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta
Občine Bloke ugotovila naslednje:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1330 volivcev.
Glasovalo je skupaj 874 volivcev ali 65,71% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
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II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bloke je
bilo oddanih 874 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih
razlogov, oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev,
je bilo 14 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 860.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. MODIC MILAN 125 glasov
2. ORAŽEM PRIMOŽ 159 glasov
3. DOLES OLGA 356 glasov
4. ŠIVEC POLONA 84 glasov
5. DOLES MIROSLAV 142 glasov
6. ŠKRABEC MILENA
86 glasov
7. MULC JOŽEF 345 glasov
8. ŠIRAJ JANEZ 141 glasov
9. REBEC STANKA 115 glasov
10. DOBRAVEC FRANCE 266 glasov
11. ZGONC BARBARA 141 glasov
12. KORENJAK ROK 181 glasov
13. KRAŠEVEC ERVIN 143 glasov
14. BRUS BARBARA 41 glasov
15. ŽGAJNAR MARIJA 290 glasov
16. LAH IVAN 252 glasov
17. MAZIJ ALOJZIJ 311 glasov
18. LAH KATJA 148 glasov
19. ROT JOŽEF 236 glasov
20. ŽAGAR DARKO 37 glasov
21. ŠKRLJ IZTOK 286 glasov
22. ŠIRAJ NATAŠA 114 glasov
23. ZGONC BOR 62 glasov
24. GOVEDNIK ZVONKO 176 glasov
25. KLJUN MATEJ 112 glasov
26. OBREZA JOŽEF 76 glasov
27. KOŠIR JANEZ 160 glasov
28. MODIC ANDREJA 70 glasov
29. LAVRIČ CASCIO JOŽE 189 glasov
30. ZABUKOVEC EMIL 241 glasov
31. ROT FRANC 131 glasov.
III.
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na podlagi
drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki
določa, da so za člane občinskega sveta izvoljeni kandidati,
ki so dobili največ oddanih – veljavnih glasov, ugotovila, da
so izvoljeni naslednji kandidati:
1. DOLES OLGA, roj. 11. 2. 1961, stan. Ravne na
Blokah 18, 1385 Nova vas
2. MULC JOŽEF, roj. 25. 3. 1969, stan. Fara 1, 1385
Nova vas
3. MAZIJ ALOJZIJ, roj. 10. 9. 1950, stan. Velike Bloke
60 a, 1385 Nova vas
4. ŽGAJNAR MARIJA, roj. 6. 7. 1960, stan. Polšeče 3,
1385 Nova vas
5. ŠKRLJ IZTOK, roj. 14. 6. 1964, stan. Sleme 6, 1385
Nova vas
6. FRANCE DOBRAVEC, roj. 6. 2. 1960, stan. Velike
Bloke 18, 1385 Nova vas
7. LAH IVAN, roj. 6. 6. 1960, stan. Glina 8, 1385 Nova
vas
Št. 17/06
Nova vas, dne 27. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Bloke
Robert Marolt, univ. dipl. prav., l.r.
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BRASLOVČE
5111.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Braslovče

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Braslovče
I.
Občinska volilna komisija je na svoji seji dne 13. 11.
2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 12. 11. 2006 ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za župana
Občine Braslovče:
a) V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
4250 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) Skupaj je glasovalo po volilnem imeniku 2340 volivcev
ali 55,06% od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2340 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več
številk ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 20 neveljavnih glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. MARKO BALANT 1276 glasov ali 55,00%
2. BOGDAN TROP 1044 glasov ali 45,00%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (ZLV – UPB 2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je za župana Občine
Braslovče izvoljen Marko Balant, roj. 16. 7. 1957, stanujoč
Preserje 16, p. Braslovče, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 040/06
Braslovče, dne 13. novembra 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Braslovče
Eva Lenko, univ. dipl. prav., l.r.
Člani:
Romina Jezernik l.r.
Ivana Brinovec l.r.
Stanko Hudina l.r.
Damjan Justinek l.r.
Ivan Marovt l.r.

5112.

Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta v Občini Braslovče 22. oktobra 2006

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini
Braslovče 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. 10. 2006
ob 19. uri v prostorih Občine Braslovče. Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja
za volitve članov občinskega sveta je ugotovila:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati
skupaj 4246 volivcev, od tega:
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a) 4246 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
Glasovalo je skupaj 2664 volivcev ali 62,74%. Od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 2657 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 7 volivcev je glasovalo po pošti
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih
2661 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ni
bilo moč ugotoviti volje volivcev ali sta bili obkroženi dve ali
več list, je bilo neveljavnih 96 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2565.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število
glasov in s tem mandatov:
Lista

Glasovi

Mandati

Slovenska demokratska stranka
Slovenije – SDS

635

4

Nestrankarska lista za razvoj občine,
enakopravnost občanov in njihovo
povezovanje

534

3

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – DeSUS

149

1

Nova Slovenija krščanska ljudska
stranka – N.Si

233

1

Slovenska ljudska stranka – SLS

428

3

Socialni demokrati – SD

320

2

Liberalna demokracija Slovenije
– LDS

235

1

31

0

Aktivna Slovenija – AS

III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 6 mandatov.
V volilni enoti 1: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: RUDOLF ŽOHAR, roj. 14. 4. 1941, Topovlje 24
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: BOGDAN TROP, roj. 22. 6. 1967, Letuš 56/c
V volilni enoti 2: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: RUDI SEDOVŠEK, roj. 14. 4. 1944, Rakov
lje 34
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: BRANKO RIBIZEL, roj. 14. 8. 1962, Braslovče 91
V volilni enoti 3: 2 mandata
Ime liste:
Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
Izvoljen je: FILIP BELOGLAVC, roj. 20. 4. 1955, Gomilsko 17
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: VINKO DRČA, roj. 14. 12. 1960, Grajska
vas 18
Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine, na
podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah med istoimenske
liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:
– Slovenska demokratska stranka Slovenije, SDS
– Liberalna demokracija Slovenije, LDS
– Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost
občanov in njihovo povezovanje
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– Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
– Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
– Slovenska ljudska stranka, SLS
– Socialni demokrati, SD.
IV.
Na podlagi količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
Lista
Slovenska demokratska stranka Slovenije
– SDS
Liberalna demokracija Slovenije – LDS
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in povezovanje
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
– DeSUS
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka
– N.Si
Slovenska ljudska stranka – SLS
Socialni demokrati – SD

Število
mandatov
1
1
1
1
1
2
2

V.
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer
imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v razmerju
do količnika v volilni enoti, skladno s 17. členom zakona o
lokalnih volitvah.

VI.
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se
dodelijo mandati naslednjim listam kandidatov:
Volilna enota 1:
Ime liste:
Socialni demokrati, SD
Izvoljen je: DANILO ARČAN, roj. 11. 7. 1952, Letuš 113a
Demokratična stranka upokojencev Slovenije, DeSUS
Izvoljen je: FRANC ŠKRUBA, roj. 30. 1. 1936, Letuš 89a
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljena je: MARIJA ELIZABETA MAROVT, roj. 31. 7.
1946, Parižlje 145
Volilna enota 2:
Ime liste:
Socialni demokrati, SD
Izvoljen je: ANDREJ KOROŠEC, roj. 21. 2. 1948, Glinje 2a
Slovenska demokratska stranka, SDS
Izvoljena je: SIMONA ZBIČAJNIK, roj. 21. 12. 1972, Rakovlje 21
Slovenska ljudska stranka, SLS
Izvoljen je: MATEVŽ ZAVRŠNIK, roj. 2. 9. 1971, Dobrovlje 7
Volilna enota 3:
Ime liste
Liberalna demokracija Slovenije, LDS
Izvoljen je: JANEZ ŠTUSEJ, roj. 21. 9. 1962, Šentrupert 15
Nestrankarska lista za razvoj občine, enakopravnost občanov in njihovo povezovanje
Izvoljen je: MIRAN KRANJEC, roj. 27. 4. 1949, Orla
vas 34b
Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, N.Si
Izvoljen je: JOŽEF ROŽIČ, roj. 16. 4. 1949, Trnava 26a.
VII.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 22. oktobra
2006, so:
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PRIIMEK IN IME
1. ARČAN DANILO
2. BELOGLAVC FILIP
3. DRČA VINKO
4. KOROŠEC ANDREJ
5. KRANJEC MIRAN
6. MAROVT MARIJA ELIZABETA
7. RIBIZEL BRANKO
8. ROŽIČ JOŽEF
9. SEDOVŠEK RUDI
10. ŠKRUBA FRANC
11. ŠTUSEJ JANEZ
12. TROP BOGDAN
13. ZAVRŠNIK MATEVŽ
14. ZBIČAJNIK SIMONA
15. ŽOHAR RUDOLF

ROJSTNI PODATKI
11. 7. 1952
20. 4. 1955
14. 12. 1960
21. 2. 1948
27. 4. 1949
31. 7. 1946
14. 8. 1962
16. 4. 1949
14. 4. 1944
30. 1. 1936
21. 9. 1962
22. 6. 1967
2. 9. 1971
21. 12. 1972
14. 4. 1941

Uradni list Republike Slovenije
BIVALIŠČE
LETUŠ 113 A
GOMILSKO 17
GRAJSKA VAS 18
GLINJE 2 A
ORLA VAS 34 B
PARIŽLJE 145
BRASLOVČE 91
TRNAVA 26 A
RAKOVLJE 34
LETUŠ 89 A
ŠENTRUPERT 15
LETUŠ 56 C
DOBROVLJE 7
RAKOVLJE 21
TOPOVLJE 24

Št. 040/06
Braslovče, dne 23. oktobra 2006

Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Braslovče
Eva Lenko l.r.

Člani:
Romina Jezernik l.r.
Ivana Brinovec l.r.
Stanko Hudina l.r.
Damjan Justinek l.r.
Ivan Marovt l.r.

CERKNICA

CELJE
5113.

Ugotovitev o prehodu mandata člana
mestnega sveta na naslednjega kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 7. 11. 2006, da je članu mestnega
sveta Bojanu Šrotu prenehal mandat na podlagi prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 ZLS-UPB1), je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na seji 7. 11. 2006 na podlagi 18. člena in
prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB in 70/06 – odl. US)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka, SLS, v
3. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet Mestne občine
Celje.
Ta kandidat je Franci FILIPČIČ, roj. 18. 3. 1950, strojni
tehnik, stanujoč v Celju, Ljubljanska 78.
Kandidat je dne 7. 11. 2006 podal pisno izjavo, da
sprejme mandat.
Št. 041-00003/2006
Celje, dne 7. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Celje
Matevž Žugelj l.r.

5114.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 za
župana v Občini Cerknica

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2006 za župana
v Občini Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne 23. 10.
2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnika o glasovanju po pošti ter zapisnika o ugotavljanju izida
glasovanja za volitve župana na lokalnih volitvah 2006, ki so
potekale dne 22. 10. 2006 v Občini Cerknica, ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo na dan glasovanja vpisanih
8762 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5457 volivcev.
3. Volilna udeležba v občini Cerknica je bila 62,28%.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Kandidat

Število
glasov

%
glasov

Vrstni red
po prejemu
glasov

1. Bogdan URBAR

809

14,95%

3

2. Miroslav LEVAR

3123

57,73%

1

3. Vincenc OTONIČAR

368

6,80%

4

4. Marko RUPAR

900

16,64%

2

5. Zoran GALE

210

3,88%

5
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Kandidat pod zap. št. 2 je prejel večino oddanih in veljavnih glasov, zato Občinska volilna komisija Cerknica ugotavlja, da je bil na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US
U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US U-I-283/94, 51/02, 11/03
Skl. US U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US U-I-346/02-13, 72/05,
72/05-ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US U-I-49/06-30) za župana
občine Cerknica izvoljen: Miroslav LEVAR, roj. 22. 2. 1954,
Grahovo 70, 1384 Grahovo.
Sestavni del tega poročila sta tudi računalniški izpis
in tabelarni prikaz iz uradnega programa za ugotavljanje
volilnega izida, posredovanega s strani Republiške volilne
komisije, ki sta v prilogi poročila.

Št. 0411-1/2006
Cerknica, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
Mojca Štritof - Brus, univ. dipl. prav., l.r.
Namestnica predsednice: Zora Noč l.r.
Tajnica: Olga Smodila l.r.
Namestnica tajnice: Helena Šlajnar l.r.
Člani:
Igor Gornik l.r.
Eva Obreza l.r.
Zvonka Godeša l.r.
Namestniki:
Mira Širaj l.r.
Janez Obreza l.r.
Jana Skuk l.r.

5115.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v
Občinski svet Občine Cerknica

POROČILO
o izidu lokalnih volitev 2006 v Občinski svet
Občine Cerknica
Občinska volilna komisija Cerknica je na seji dne 23. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu posameznih volilnih
odborov ter zapisnika o ugotavljanju izida glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve za občinski svet 2006, ki
so potekale dne 22. 10. 2006, v Občini Cerknica ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo na dan glasovanja vpisanih
8762 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 5457 volivcev.
3. Volilna udeležba v občini Cerknica je bila 62,28%.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 so posamezne liste kandidatov po volilnih enotah prejele naslednje število glasov,
izračunanih po določbah 86. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US
U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US U-I-283/94, 51/02, 11/03
Skl. US U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US U-I-346/02-13, 72/05,
72/05 – ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US U-I-49/06-30, v nadaljevanju Zakona o lokalnih volitvah);
VOLILNA ENOTA št. 1 – 8 mandatov
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA N.Si
Izvoljen je: Boštjan ZRIMŠEK, roj. 25. 8. 1971, Cerknica, Tabor 5A
2. STRANKA MLADIH SLOVENIJE SMS
Izvoljen je: Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
Izvoljen je: Ivan ŠVELC, roj. 3. 8. 1937, Cerknica, Zidanškova ulica 9
4. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljena je: Zvonka JEŠELNIK, roj. 21. 6. 1953, Cerknica,
Sinja Gorica 34

Št.
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5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljena sta:
1. Franc OPEKA, roj. 12. 7. 1963, Cerknica, Kraška
ulica 18
2. Miloš POHOLE, roj. 23. 12. 1974, Cerknica, Notranjska
cesta 28
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena sta:
1. Valentin SCHEIN, roj. 6. 5. 1960, Cerknica, Hribarjeva
ulica 10
2. Matjaž PAVLIN, roj. 15. 2. 1965, Cerknica, Notranjska
cesta 39
VOLILNA ENOTA št. 2 – 5 mandatov
1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA N.Si
Izvoljena je: Majda ZUPAN, roj. 27. 12. 1950, Rakek, Na
vasi 30
2. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljen je: Anton BAJT, roj. 7. 7. 1951, Unec 27
3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljen je: Zdravko KRANJC, roj. 26. 4. 1960, Rakek,
Vrtna ulica 18
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena sta:
1. Bogdan URBAR, roj. 7. 4. 1961, Unec 42a
2. Aleksandra STEFANOVSKA, roj. 18. 3. 1976, Rakek,
Ulica Rakovške čete 20
VOLILNA ENOTA št. 3 – 6 mandatov
1. STRANKA MLADIH SLOVENIJE SMS
Izvoljena je: Tatjana MIKUŽ, roj. 22. 3. 1976, Begunje pri
Cerknici 1
2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS
Izvoljen je: Anton LAH, roj. 4. 9. 1964, Bečaje 8
3. SOCIALNI DEMOKRATI SD
Izvoljen je: Miha ŠEGA, roj. 10. 8. 1976, Grahovo 73B
4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
Izvoljena sta:
1. Marko RUPAR, roj. 15. 4. 1954, Begunje pri
Cerknici 111A
2. Marko KRANJC, roj. 22. 4. 1971, Dobec 3
5. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE LDS
Izvoljena je: Marija HRIBAR, roj. 5. 2. 1963, Žerovnica 40
V skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih
volitvah, ki ureja potrebno število preferenčnih glasov za liste
kandidatov in vpliv le-teh na podelitev mandatov, so bili v Občinski svet Občine Cerknica izvoljeni sledeči kandidati:
V volilni enoti št. 1 sta bila izvoljena:
1. Boštjan ZRIMŠEK, roj. 25. 8. 1971, Cerknica, Tabor 5A,
ki je nastopal na drugem mestu liste Nove Slovenije – Krščansko
ljudske stranke N.Si. in
2. Anže BAJC, roj. 12. 7. 1982, Cerknica, Cesta 4. maja 4,
ki je nastopal na drugem mestu Stranke mladih Slovenije SMS.
V volilni enoti št. 3 pa je bil izvoljen:
1. Anton LAH, roj. 4. 9. 1964, Bečaje 8, ki je nastopal na
drugem mestu Slovenske ljudske stranke SLS.
Št. 0411-1/2006
Cerknica, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Cerknica
Mojca Štritof - Brus, univ. dipl. prav., l.r.
Namestnica predsednice: Zora Noč l.r.
Tajnica: Olga Smodila l.r.
Namestnica tajnice: Helena Šlajnar l.r.
Člani:
Igor Gornik l.r.
Eva Obreza l.r.
Zvonka Godeša l.r.
Namestniki:
Mira Širaj l.r.
Janez Obreza l.r.
Jana Skuk l.r.

Stran
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ČRNA NA KOROŠKEM
5116.

Poročilo o izidu rednih volitev župana in
članov Občinskega sveta Občine Črna na
Koroškem

POROČILO
o izidu rednih volitev župana in članov
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
I. Redne volitve za župana Občine Črna na Koroškem
in za člane občinskega sveta Občine Črna na Koroškem so
potekale v nedeljo, 22. oktobra 2006.
II. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
3043 volivcev, volitev se je udeležilo 2066 volivcev, kar predstavlja 67,93% udeležbo.
Pravico glasovanja po pošti je koristil 1 volivec.
III. Pri volitvah za župana Občine Črna na Koroškem je
bilo oddanih 2067 glasovnic, od teh je bilo veljavnih 2058,
neveljavnih pa 9.
IV. Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje
število glasov:
Kandidat
1. Janez ŠVAB
2. Mirko KRET
3. Robert KURNIK
4. Marjan KODRUN

Število glasov
1312 glasov
311 glasov
255 glasov
180 glasov

% glasov
63,75
15,11
12,39
8,75

V. Za župana Občine Črna na Koroškem je bil izvoljen
JANEZ ŠVAB, rojen 8. 5. 1958, stanujoč Spodnje Javorje
8/a, Črna na Koroškem; poklic: inž. gozdarstva; delo, ki ga
opravlja: župan Občine Črna na Koroškem.

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Predlagatelj: Liberalna demokracija Slovenije.
VI. Pri volitvah članov Občinskega sveta Občine Črna
na Koroškem je bilo oddanih 2066 glasovnic, od tega je bilo
veljavnih 1974 glasovnic, neveljavnih pa 92.
VII. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje
število glasov:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ime liste
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
NESTRANKARSKA LISTA RAJKA LESJAKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
DEMOKRATSKA STRANKA
SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

Št. glasov

% glasov

106

5,37

396

20,06

164

8,31

118

5,98

123

6,23

415
292

21,02
14,79

29

1,47

331

16,77

VIII. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah
(UPB2 Uradni list RS, št. 22/06), je bilo listam kandidatov direktno podeljenih 13 mandatov:

Ime liste

Št.
mandatov

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
NESTRANKARSKA LISTA RAJKA
LESJAKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SOCIALNI DEMOKRATI
DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

0
3
1
1
1
3
2
0
2

IX. Na podlagi mandatov so bili izvoljeni naslednji člani občinskega sveta:

Ime in priimek kandidata

Št. liste

Ime liste kandidatov

RAJKO LESJAK

2

Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

PETER RAZTOČNIK

2

Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

ROMANA LESJAK

2

Nestrankarska lista Rajka Lesjaka

FRANC KEBER

3

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

ERIH KURNIK

4

Slovenska ljudska stranka

MARJAN KODRUN

5

Zveza neodvisnih Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Ime in priimek kandidata

Št. liste

Ime liste kandidatov

JANEZ ŠVAB

6

Liberalna demokracija Slovenije

IVAN JEZERNIK

6

Liberalna demokracija Slovenije

SUZANA FAJMUT ŠTRUCL

6

Liberalna demokracija Slovenije

MIRKO KRET

7

Socialni demokrati

EMIL SAVELLI

7

Socialni demokrati

ROBERT KURNIK

9

Slovenska demokratska stranka

MARJAN ŽAGAR

9

Slovenska demokratska stranka

X. Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) in pisne
izjave Janeza Švaba, da sprejema funkcijo župana občine in
se odpoveduje funkciji člana občinskega sveta, je bil sprejet
ugotovitveni sklep, da je bil za člana Občinskega sveta Občine
Črna na Koroškem izvoljen Jože Kaker – lista Liberalne demokracije Slovenije.
XI. Na podlagi 14. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) so bili na prvi redni seji
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem dne 9. 11. 2006
potrjeni:
– mandat župana: JANEZ ŠVAB – Liberalna demokracija
Slovenije
– mandati občinskega sveta:

Ime in priimek kandidata
RAJKO LESJAK
PETER RAZTOČNIK
ROMANA LESJAK
FRANC KEBER
ERIH KURNIK
MARJAN KODRUN
JOŽE KAKER
IVAN JEZERNIK
SUZANA FAJMUT
ŠTRUCL
MIRKO KRET
EMIL SAVELLI
ROBERT KURNIK
MARJAN ŽAGAR

Ime liste kandidatov
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
Nestrankarska lista Rajka Lesjaka
DeSUS – Demokratična stranka
upokojencev Slovenije
Slovenska ljudska stranka
Zveza neodvisnih Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Liberalna demokracija Slovenije
Socialni demokrati
Socialni demokrati
Slovenska demokratska stranka
Slovenska demokratska stranka

POROČILO
o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Žerjav
I.
Redne volitve v Svet krajevne skupnosti Žerjav so potekale v nedeljo, dne 22. oktobra 2006.

12793

II.
V Svet krajevne skupnosti Žerjav so bili izvoljeni:
Zap. Ime in priimek
št.

Naslov

1.

PETER RAZTOČNIK

Žerjav 23, Črna na
Koroškem

194

2.

PAVEL LESJAK

Žerjav 27, Črna na
Koroškem

157

3.

JAKOB PISAR

Jazbina 12, Črna na
Koroškem

149

4.

MARJAN ODERLAP

Žerjav 43/b, Črna na
Koroškem

139

5.

GORDANA KNEZ

Žerjav 68, Črna na
Koroškem

138

6.

DAVORIN RATAJ

Žerjav 54, Črna na
Koroškem

134

7.

IVANKA BENKO

Žerjav 40, Črna na
Koroškem

131

Št.
glasov

III.
Na prvi redni seji Sveta krajevne skupnosti Žerjav, katera je bila dne 13. 11. 2006, je bil za predsednika imenovan
Peter Raztočnik.

Št. 040-0001/2006-11
Črna na Koroškem, dne 14. novembra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Črna na Koroškem
Frančiška Fišer l.r.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Črna na Koroškem
Frančiška Fišer l.r.

Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne
skupnosti Žerjav

Stran

Svojo voljo je imelo pravico izraziti 429 volivcev. Volitev
se je udeležilo 288 volivcev, kar pomeni 67,13% udeležbo.

Št. 040-0001/2006-10
Črna na Koroškem, dne 14. novembra 2006

5117.
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ČRNOMELJ
5118.

Sklep o spremembi Sklepa o načinu
financiranja političnih strank v Občini
Črnomelj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06), 26. člena Zakona o
političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03-UPB1
in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 1. redni seji
dne 9. 11. 2006 sprejel

Stran
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SKLEP
o spremembi Sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Črnomelj
1. člen
V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 in 112/02) se v 1. členu
peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma
kandidate na zadnjih volitvah v Občinski svet Občine Črnomelj se, ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka, dodeli
mesečno 60,00 SIT na glas volivca, ki je veljavno glasoval
za to stranko.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2007.

Divača, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Divača
Denis Zobarič l.r.
Člani:
– Nina Cek (namestnica predsednika)
– Mojca Matjažič (član)
– Sabina Vatovec (član)
– Gerželj Viljem (član)
– Andrej Škapin – ml. (namestnik člana)
– Gregor Kocjan (namestnik člana)
– Saška Dujmič (namestnik člana)

DOBJE

Šifra: 414-10-121/1999
Črnomelj, dne 9. novembra 2006

5120.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača
na volitvah dne 12. novembra 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Urad
ni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in Odločba US, Uradni list
RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača
podaja

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah
dne 12. novembra 2006
Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 15. novembra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitev
župana Občine Divača.
I.
Volilna udeležba
Število volilnih upravičencev v Občini Divača: 3226
Glasovalo: 1716
Odstotek udeležbe: 53,19%

SKLEP
o imenovanju člana volilne komisije
Občine Dobje
I.
Zaradi ugotovitve občinske volilne komisije o nezdružljivosti funkcije člana občinske volilne komisije, ki kandidira
na lokalnih volitvah, članu: Matej Gračnar, Dobje 18c, 3224
Dobje pri Planini, na podlagi zakona preneha mandat.
V občinsko volilno komisijo Občine Dobje se na mesto
njega imenuje članica: Polonca Gračnar, Dobje 18c, 3224
Dobje pri Planini.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS, imenovana članica
komisije pa prične opravljati funkcijo po imenovanju na občinskem svetu.
Šifra: 041-0001/2006-01
Dobje, dne 12. oktobra 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

II.
Posamezna kandidata sta skupno v Občini Divača dobila naslednje število glasov:
Zap. Ime in priimek kandidata
št.
1.
2.

Matija Potokar	
Alojzij Mahorčič	

Sklep o imenovanju člana volilne komisije
Občine Dobje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB2), 25. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00, 78/06)
ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01, 83/06) je Občinski svet Občine Dobje na 18. redni
seji dne 12. 10. 2006 sprejel

DIVAČA
5119.

2006 izvoljen Matija Potokar, univ. dipl. prav., roj. 13. 5. 1948,
Kačiče - Pared 17 a, 6215 Divača.

Število glasov

% glasov

1042
647

61.69%
38.31%

III.
Na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in Odločba
US, Uradni list RS, št. 70/06) je bil za župana Občine Divača
z večino glasov v drugem krogu volitev dne 12. novembra

GROSUPLJE
5121.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
lokalnih volitvah župana v Občini Grosuplje
dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah
župana v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006
in 12. novembra 2006
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu
z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
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Št.

5122.

št. 22/06 – ZLV-UPB 2 in 70/06 – odločba US RS) na seji dne
26. 10. 2006 in na seji dne 14. 11. 2006 ugotovila
Skupne rezultate udeležbe v Občini Grosuplje –
1. krog:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: 13.823
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU: 7.565
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI: 1
SKUPAJ GLASOVALO: 7.566
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE:
54,73%
plje:

Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Grosu-

Zap. št.
1
2
3
4

Ime in priimek kandidata Št. glasov
JANEZ LESJAK
3.531
MARJETKA SVETEK
144
MIHAEL KADUNC
657
ANDREJ STRUNA
3.103

% glasov
47,49
1,94
8,84
41,74

Skupne rezultate udeležbe v Občini Grosuplje –
2. krog:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: 13.851
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU: 7.346
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI: 3
SKUPAJ GLASOVALO: 7.349
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE:
53,06%
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Grosuplje:
Zap. št. Ime in priimek kandidata Št. glasov
1
JANEZ LESJAK
3.913
2
ANDREJ STRUNA
3.383

Št. 0041-1/2006
Grosuplje, dne 14. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Grosuplje
Jože Štrus l.r.
Tajnica:
Mateja Mušič l.r.
Člani:
Joško Tominec l.r.
Irena Predalič l.r.
Jože Kadunc l.r.

12795

Stran

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
lokalnih volitvah v Občini Grosuplje dne
22. oktobra 2006

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah
v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Grosuplje je v skladu
z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US RS) na seji dne
26. 10. 2006 ugotovila skupne rezultate udeležbe v Občini
Grosuplje:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH UPRAVIČENCEV V OBČINI GROSUPLJE: 13.823
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU: 7.565
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI: 1
SKUPAJ GLASOVALO: 7.566
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI GROSUPLJE:
54,73%
Mandati za občinski svet:
Št.
liste

% glasov
53,63
46,37

Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah v Občini Grosuplje, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006, vsebuje računalniške izpise:
– skupni rezultat udeležbe 22. 10. 2006,
– udeležbo na voliščih 22. 10. 2006,
– skupni rezultat za župana v občini (po izžrebanih št.)
22. 10. 2006,
– skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po
št. glasov) 22. 10. 2006,
– rezultati glasovanja za župana po voliščih 22. 10.
2006,
– skupni rezultat udeležbe 12. 11. 2006,
– udeležbo na voliščih 12. 11. 2006,
– skupni rezultat za župana v občini (po izžrebanih št.)
12. 11. 2006,
– skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po
št. glasov) 12. 11. 2006,
– rezultati glasovanja za župana po voliščih 12. 11.
2006.
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Št.
Ime liste
mandatov

1.

8

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, LDS

2.

2

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA, N.Si

3.

0

MLADI ZA GROSUPLJE

4.

2

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,
SLS

5.

10

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA, SDS

6.

0

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE, DeSUS

7.

0

NAPREJ SLOVENIJA, NPS

8.

0

AKTIVNA SLOVENIJA, AS

9.

0

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

10.

0

LISTA ZA RAZVOJ GROSUPLJE

11.

0

STRANKA MLADIH SLOVENIJE, SMS

12.

0

ZELENI SLOVENIJE

13.

2

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

24

SKUPAJ

Za člane Občinskega sveta Občine Grosuplje so bili izvoljeni:

Zap. št.

Ime in priimek

Stranka

1

Janez LESJAK

LDS

2

Zdenka CERAR

LDS

3

Božidar GABRIJEL

LDS

4

mag. Breda ŠKRJANEC

LDS

5

Jože INTIHAR

LDS

6

Barbara GODEC

LDS

7

Boris LEGAN

LDS

8

Franc ŠTIBERNIK

LDS

9

Mihael KADUNC

N.Si

Stran
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Zap. št.

Ime in priimek

Stranka

10

Janez KOZLEVČAR

N.Si

11

Janez DOLINŠEK

SLS

12

Anton PERME

SLS

13

Dušan HOČEVAR

SDS

14

mag. Božo PREDALIČ

SDS

15

Petra ZAKRAJŠEK

SDS

16

Janez PINTAR

SDS

17

dr. Peter VERLIČ

SDS

18

Mojca GLOBOKAR ANŽLOVAR

SDS

19

Janez MERVIČ

SDS

20

Mihael HOČEVAR

SDS

21

Urša LEAH PREDALIČ

SDS

22

Lojze VERBAJS

SDS

23

Bojan ZUPANČIČ

SD

24

Zvonka MILOJEVIĆ

SD

Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah v Občini Grosuplje, dne 22. oktobra 2006, vsebuje
računalniške izpise:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležbo na voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za občinski svet,
– rezultati glasovanja za občinski svet po voliščih,
– količnik po d’ Hondtu na glasovih listah,
– mandati za občinski svet,
– preferenčni glasovi,
– končni rezultati glasovanja po listah,
– končni rezultati glasovanja po VE,
– seznam izvoljenih kandidatov.
Priloga vsebuje tudi Poročilo o izidu glasovanja v svete
krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006.

POROČILO
o izidu volitev v drugem krogu za župana Občine
Ivančna Gorica
I.
Na volitvah župana v drugem krogu, dne 12. 11. 2006,
je imelo pravico glasovati 11.372 volivcev. Glasovalo je skupaj 5039 volivcev ali 44,35% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od 5039 oddanih glasovnic je bilo 4947 veljavnih
in 92 neveljavnih.
II.
Posamezna kandidata sta na področju celotne Občine
Ivančna Gorica prejela naslednje število glasov:
Zap.
št.
1
2

Kandidat

Tajnica
Mateja Mušič l.r.
Člani
Joško Tominec l.r.
Irena Predalič l.r.
Jože Kadunc l.r.

% glasov

2899
2048

58.60
41.40

Jernej Lampret
Milena Vrhovec

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine
Ivančna Gorica izvoljen JERNEJ LAMPRET, roj. 14. 7. 1948,
stanujoč na Muljavi 17a, Ivančna Gorica, po poklicu profesor
športne vzgoje, ker je dobil večino veljavnih glasov.

IV.
Izid volitev za župana v drugem krogu objavi Občinska
volilna komisija v Uradnem listu Republike Slovenije.
V.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica pošlje
izid volitev za župana izvoljenemu kandidatu in njegovemu
predstavniku ter Državni volilni komisiji.
Št. 041-0001/2006
Ivančna Gorica, dne 13. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar, univ. dipl. iur., l.r.

Št. 0041-1/2006
Grosuplje, dne 26. oktobra 2006

Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Grosuplje
Jože Štrus l.r.

Št. glasov

Člani komisije:
Namestnik predsednice:
Jure Gorec, univ. dipl. iur, l.r.
Član:
Gregor Pajek, univ. dipl. iur., l.r.
Namestnica člana:
Marija Vidrih, dipl. upr. org., l.r.
Članica:
Milena Strnad, prof. matematike, l.r.
Članica:
Mojca Travnik, ing. agr., l.r.
Namestnik članice:
Drago Gorenc, gostinski tehnik, l.r.

IVANČNA GORICA
5123.

Poročilo o izidu volitev v drugem krogu za
župana Občine Ivančna Gorica

Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica je
na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US), na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za župana Občine Ivančna Gorica na 18. seji
dne 13. 11. 2006, ugotovila rezultate glasovanja, izid volitev
župana Občine Ivančna Gorica ter sprejela

JESENICE
5124.

Poročilo o izidu volitev za župana

POROČILO
o izidu volitev za župana
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 3. seji
dne 23. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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glasovanja za volitve župana na volitvah v dneh od 17. do
19. oktobra 2006 ter v nedeljo 22. oktobra 2006 ugotovila
rezultate glasovanja ter izid volitev za župana.
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je bilo vpisanih v volilne
imenike 18.421 volivcev.
Skupaj je glasovalo je 7.894 volivcev, od tega jih je
10 glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 7.894 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 149 neveljavnih glasovnic.

sov:

Veljavnih glasovnic je bilo 7.745.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število gla-

1.

BRANKO NOČ

1907

glasov

2.

ANDREJ ČERNE

523

glasov

3.

TOMAŽ TOM MENCINGER

4024

glasov

4.

DEJAN JUSTIN

254

glasov

5.

ROBERT PAJK

1037

glasov

Občinska volilna komisija Občine Jesenice je ugotovila,
da je dobil večino oddanih glasov TOMAŽ TOM MENCINGER,
ter odločila, da je za župana Občine Jesenice izvoljen:
TOMAŽ TOM MENCINGER
rojen. 29. 3. 1956
naslov: UKOVA 5, JESENICE
poklic: ELEKTROTEHNIK
delo: SAMOSTOJNI PODJETNIK

Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 27. oktobra 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav., l.r.

5125.

Poročilo o izidu volitev članov občinskega
sveta

POROČILO
o izidu volitev članov občinskega sveta
Občinska volilna komisija Občine Jesenice je na 3. seji
dne 23. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah v
dneh od 17. do 19. oktobra 2006 ter v nedeljo 10. oktobra
2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za občinski svet.
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je bilo vpisanih v volilne
imenike 18.421 volivcev.
Skupaj je glasovalo je 7.894 volivcev, od tega jih je
10 glasovalo po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih
7.894 glasovnic.

Stran

12797

Stran
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Št.
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Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je
bilo 386 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 7.508.
Posamezne liste kandidatov so prejele v Občini Jesenice naslednje število glasov:
Zap. Ime liste
št.

Število glasov

Število mest Odstotek glasov

1

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

2345

11

31,23%

2

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

1296

6

17,26%

3

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1234

5

16,44%

4

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS

598

2

7,96%

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi

413

1

5,50%

6

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

350

1

4,66%

7

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

293

1

3,90%

8

AS – AKTIVNA SLOVENIJA

249

1

3,32%

9

GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS

198

0

2,64%

10

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

187

0

2,49%

11

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

173

0

2,30%

12

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

156

0

2,08%

13

BILL SLIVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

16

0

0,21%

III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) je bilo v
vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 10 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v
volilni enoti pripadali naslednji mandati in bili skladno z 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Mandati za OS/ČS – po VE – ostanki po Harejevem količniku

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6 količnik: 275.67
Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

76

4.59

0

27.57

1

Ime liste
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

44

2.66

0

15.96

2

AS – AKTIVNA SLOVENIJA

64

3.87

0

23.22

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

239

14.45

0

86.70

4

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

51

3.08

0

18.50

5

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

345

20.86

1

25.15

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

32

1.93

0

11.61

7

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

69

4.17

0

25.03

9

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS

51

3.08

0

18.50

10

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

586

35.43

2

12.58

11

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

97

5.86

0

35.19

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 7 količnik: 239.43

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

Ime liste

52

3.10

0

21.72

1

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

60

3.58

0

25.06

2

AS – AKTIVNA SLOVENIJA

93

5.55

0

38.84

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Uradni list Republike Slovenije
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Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

284

16.95

1

18.62

4

LDS, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Stran

12799

Ime liste

25

1.49

0

10.44

5

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

261

15.57

1

9.01

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

72

4.30

0

30.07

8

GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS

172

10.26

0

71.84

9

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS

37

2.21

0

15.45

10

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

550

32.82

2

29.71

11

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

70

4.18

0

29.24

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7 količnik: 271.29

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

Ime liste

40

2.11

0

14.74

1

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

51

2.69

0

18.80

2

AS – AKTIVNA SLOVENIJA

87

4.58

0

32.07

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

279

14.69

1

2.84

4

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

57

3.00

0

21.01

5

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

274

14.43

1

1.00

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

64

3.37

0

23.59

7

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

61

3.21

0

22.49

8

GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS

234

12.32

0

86.26

9

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS

48

2.53

0

17.69

10

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

619

32.60

2

28.17

11

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

85

4.48

0

31.33

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi

VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 8 količnik: 284.88

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

125

5.48

0

43.88

1

Ime liste
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

94

4.12

0

33.00

2

AS – AKTIVNA SLOVENIJA

106

4.65

0

37.21

3

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

432

18.96

1

51.65

4

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

40

1.76

0

14.04

5

GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ

416

18.25

1

46.03

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS

60

2.63

0

21.06

7

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA, SNS

65

2.85

0

22.82

8

GLAS ŽENSK SLOVENIJE, GŽS

123

5.40

0

43.18

9

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS

51

2.24

0

17.90

10

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE

590

25.89

2

7.11

11

SOCIALNI DEMOKRATI, SD

16

0.70

0

5.62

12

BILL SLIVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

161

7.06

0

56.52

13

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, NSi

V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 18 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na
ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh 4 volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, po d’Hontovem sistemu, je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
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Količnik po d’Hondtu na glasovih list
Število mandatov v občini: 28

Zap. št.

Količnik

Ime liste

1

2345.00

SOCIALNI DEMOKRATI

2

1296.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3

1234.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

1172.50

SOCIALNI DEMOKRATI

5

781.67

SOCIALNI DEMOKRATI

6

648.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

7

617.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

598.00

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE

9

586.25

SOCIALNI DEMOKRATI

10

469.00

SOCIALNI DEMOKRATI

11

432.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

413.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

13

411.33

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

14

390.83

SOCIALNI DEMOKRATI

15

350.00

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

16

335.00

SOCIALNI DEMOKRATI

17

324.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

18

308.50

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

19

299.00

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE

20

293.13

SOCIALNI DEMOKRATI

21

293.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

22

260.56

SOCIALNI DEMOKRATI

23

259.20

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

24

249.00

AKTIVNA SLOVENIJA

25

246.80

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

26

234.50

SOCIALNI DEMOKRATI

27

216.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

28

213.18

SOCIALNI DEMOKRATI

29

206.50

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

30

205.67

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

31

199.33

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE

32

198.00

GLAS ŽENSK SLOVENIJE

33

195.42

SOCIALNI DEMOKRATI

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Jesenice dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih
enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
PREGLED MANDATOV ZA OBČINSKI SVET V VOLILNI ENOTI
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6
Lista: 4 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 239 % glasov: 14.45% Št. izvoljenih: 1
Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
Skupno št. glasov: 345 % glasov: 20.86% Št. izvoljenih: 2
Lista: 11 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 586 % glasov: 35.43% Št. izvoljenih: 3
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VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 7
Lista: 3 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 93 % glasov: 5.55% Št. izvoljenih: 1
Lista: 4 – LDS, LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 284 % glasov: 16.95% Št. izvoljenih: 1
Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,
SDS
Skupno št. glasov: 261 % glasov: 15.57% Št. izvoljenih: 1
Lista: 9 – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS
Skupno št. glasov: 172 % glasov: 10.26% Št. izvoljenih: 1
Lista: 11 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 550 % glasov: 32.82% Št. izvoljenih: 3

NIJE
SDS

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 4 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVESkupno št. glasov: 279 % glasov: 14.69% Št. izvoljenih: 2
Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,

Skupno št. glasov: 274 % glasov: 14.43% Št. izvoljenih: 1
Lista: 9 – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE, SDAS
Skupno št. glasov: 234 % glasov: 12.32% Št. izvoljenih: 1
Lista: 11 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 619 % glasov: 32.60% Št. izvoljenih: 3

NIJE
SDS

VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 125 % glasov: 5.48% Št. izvoljenih: 1
Lista: 2 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA
Skupno št. glasov: 94 % glasov: 4.12% Št. izvoljenih: 1
Lista: 4 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVESkupno št. glasov: 432 % glasov: 18.96% Št. izvoljenih: 1
Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA,

Skupno št. glasov: 416 % glasov: 18.25% Št. izvoljenih: 2
Lista: 11 – SOCIALNI DEMOKRATI, SD
Skupno št. glasov: 590 % glasov: 25.89% Št. izvoljenih: 2
Lista: 13 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, NSi
Skupno št. glasov: 161 % glasov: 7.06% Št. izvoljenih: 1
Člani občinskega sveta Občine Jesenice, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2006 so:
1. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
MARKO ZUPANČIČ, 10. 10. 1976, JAVORNIŠKI ROVT
24A, JAVORNIŠKI ROVT, ŠTUDENT, ŠTUDENT
2. AS – AKTIVNA SLOVENIJA
BORUT ŽIGON, 24. 5. 1971, CESTA ALOJZA TRAVNA 22,
SLOVENSKI JAVORNIK, STROJNI TEHNIK, UPRAVLJALEC
3. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
STANISLAV PEM, 23. 7. 1947, C.M.TITA 41, JESENICE,
EKONOMIST, UPOKOJENEC
4. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
BRANKO NOČ, 26. 7. 1948, PROSVETNA CESTA 6, KOROŠKA BELA, UNIV.DIPL.INŽ.STROJNIŠTVA, VODJA SEKTORJA
ROBERT PESJAK, 14. 4. 1968, C.M.TITA 96, JESENICE,
KOMERCIALNI TEHNIK, POSPEŠEVALEC PRODAJE
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MATJAŽ PESKAR, 13. 8. 1963, C.M.TITA 22, JESENICE,
GIMNAZIJSKI MATURANT, REFERENT
MARJETA TOMAŠ, 22. 9. 1947, CESTA REVOLUCIJE 2A,
JESENICE, EKONOMISTKA, UPOKOJENKA
BRANKA DOBERŠEK, 3. 8. 1947, C.M.TITA 22, JESENICE, GIMNAZIJSKA MATURANTKA, UPOKOJENKA
6. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, SDS
BORIS DOLŽAN, 23. 7. 1960, HRUŠICA 63B, HRUŠICA,
STROJEVODJA, STROJEVODJA
MAG. BARBARA HABE SINTIČ, 11. 11. 1971, C.M.TITA
75, JESENICE, MAGISTRICA ZNANOSTI, MANAGERKA
BORIS KITEK, 30. 12. 1966, POD GOZDOM 16A, JESENICE, UNI.DIPL.PRAVNIK, DIREKTOR
ROBERT PAJK, 20. 7. 1963, BLEJSKA DOBRAVA 26A,
BLEJSKA DOBRAVA, UNI.DIPL.INŽ.STROJNIŠTVA, DIREKTOR
MAG. MARJAN ČUFER, 21. 8. 1954, CESTA CIRILA TAVČARJA 10, JESENICE, MAGISTER INFORMATIKE, PROFESOR
JERNEJ UDIR, 17. 6. 1945, NOVA ULICA 2, KOROŠKA
BELA, STRUGAR, UPOKOJENEC
9. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE,
SDAS
MERIMA NUHIĆ, 8. 1. 1967, C. REVOLUCIJE 2, JESENICE, KOMERCIALIST, VODJA OBRAČUNA PLAČ
IBRAHIM SMAJIĆ, 19. 4. 1957, C.1.MAJA 35, JESENICE,
STROJNI MEHANIK, STROJNIK ENERGETSKIH NAPRAV
11. SOCIALNI DEMOKRATI, SD
IGOR ARH, 20. 9. 1957, BLEJSKA DOBRAVA 58, BLEJSKA DOBRAVA, EKONOMSKI TEHNIK, RAČUNOVODJA
BORIS JANEZ BREGANT, 23. 7. 1940, HRUŠICA 136,
HRUŠICA, UNI. DIPL. ING. STROJNIŠTVA, ŽUPAN OBČINE
JESENICE
TOMAŽ TOM MENCINGER, 29. 3. 1956, UKOVA 5, JESENICE, ELEKTROTEHNIK, SAMOSTOJNI PODJETNIK
VERA PINTAR, 5. 3. 1949, C. CIRILA TAVČARJA 1A, JESENICE, VIŠJA SOCIALNA DELAVKA, VODJA IZPOSTAVE
SKLADA
OTO KELIH, 11. 1. 1940, C.M.TITA 22, JESENICE, ORGANIZATOR DELA, UPOKOJENEC
ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120, HRUŠICA,
DIPL. ING. STROJNIŠTVA, DIREKTOR ZAVODA
BORIS SMOLEJ, 28. 8. 1953, ULICA JANEZA ŠMIDA 28,
KOROŠKA BELA, EKONOMIST, PROKURIST
IVANKA ZUPANČIČ, 31. 3. 1949, CESTA REVOLUCIJE
2B, JESENICE, UNIV.DIPL.ORG, UPOKOJENKA
LJUDMILA ILENIČ, 16. 9. 1940, ULICA STANETA BOKALA 13, JESENICE, PROFESORICA SLOVENSKEGA JEZIKA,
UPOKOJENKA
MARIJA KALAN, 28. 3. 1944, ILIRSKA CESTA 19, JESENICE, ADMINISTRATIVNA DELAVKA, UPOKOJENKA
VINKO LAVTIŽAR, 24. 4. 1951, MUROVA 24, JESENICE,
GRADBENI TEHNIK, OPERATIVNI VODJA IN OGLEDNIK
13. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA, Nsi
ANDREJ ČERNE, 10. 9. 1953, BLEJSKA DOBRAVA 32,
BLEJSKA DOBRAVA, UNIV. DIPL. INŽ. GEODEZIJE, VIŠJI
SVETOVALEC GURS

Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 27. oktobra 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice 22. oktobra 2006

Občinska volilna komisija Občine Jesenice skladno s
85. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) na podlagi zapisnikov volilnih komisij krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice podaja

POROČILO
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Jesenice
22. oktobra 2006
I.
Glasovanje za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice je potekalo na 42 voliščih v
nedeljo dne 22. 10. 2006 in na volišču za predčasno glasovanje v dneh od 17. do 19. 10. 2006. Za glasovanje po pošti
je bilo izdanih 10 volilnih kart.
II.
Na podlagi preštetih glasov je izid volitev po krajevnih
skupnostih naslednji:
1. Krajevna skupnost: HRUŠICA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1512 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 684 volilnih upravičencev ali 45,23%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. ZORAN KRAMAR, 14. 5. 1957, HRUŠICA 120, HRUŠICA
2. JANEZ MARINČIČ, 13. 12. 1958, HRUŠICA 70,
HRUŠICA
3. PETER POPOVIĆ, 22. 6. 1960, HRUŠICA 68, HRUŠICA
4. IZTOK OCEPEK, 11. 1. 1965, HRUŠICA 50, HRUŠICA
5. JAKA ŠTRAVS, 2. 8. 1983, HRUŠICA 4, HRUŠICA
6. BOJANA MEŽNAREC, 26. 1. 1962, HRUŠICA 134,
HRUŠICA
7. BRIGITA GOLOB, 13. 6. 1975, HRUŠICA 102, HRUŠICA
2. Krajevna skupnost: PLANINA POD GOLICO
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 423 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 262 volilnih upravičencev ali 61,93%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
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3. Krajevna skupnost STANETA BOKALA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1921 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 712 volilnih upravičencev ali 37,06%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. LJUDMILA ILENIČ, 16. 9. 1940, ULICA STANETA
BOKALA 13, JESENICE
2. DUŠICA VARL, 1. 4. 1953, C. M. TITA 82, JESENICE
3. JANEZ ZEVNIK, 19. 9. 1932, ZGORNJI PLAVŽ 5,
JESENICE
4. STANISLAV KLIČEK, 18. 3. 1935, ULICA STANETA
BOKALA 19, JESENICE
5. DANIJEL KLEMENC, 27. 5. 1938, CESTA NA GOLICO 10C, JESENICE
6. MARJANCA AMBROŽ, 15. 7. 1950, ULICA STANETA
BOKALA 5, JESENICE
7. MARIJA BERGANT, 1. 11. 1954, C. M. TITA 102,
JESENICE
4. Krajevna skupnost MIRKA ROGLJA PETKA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1599 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 615 volilnih upravičencev ali 38,64%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. ANA MARIJA KOROŠEC, 31. 3. 1938, C. M. TITA
41, JESENICE
2. BARBARA SODJA, 17. 8. 1966, C. M. TITA 47, JESENICE
3. IVANA PRETNAR, 30. 11. 1947, MUROVA 28A, JESENICE
4. VINKO LAVTIŽAR, 24. 4. 1951, MUROVA 24, JESENICE
5. BOGOMIR TORKAR, 9. 11. 1951, C. M. TITA 41,
JESENICE
6. IVAN TROBIĆ, 23. 12. 1955, C. M. TITA 41, JESENICE
7. ALMIRA RIBIČ, 30. 10. 1968, C. M. TITA 39, JESENICE
5. Krajevna skupnost CIRILA TAVČARJA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 2994 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 1104 volilnih upravičencev ali 61,26%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:

VOLILNA ENOTA 02
1. ANDREJ MAVER, 22. 10. 1939, PRIHODI 6A, PRIHODI
2. FRANC SMOLEJ, 29. 9. 1946, PRIHODI 30, PRIHODI

VOLILNA ENOTA 01
1. VERA PINTAR, 5. 3. 1949, CESTA CIRILA TAVČARJA 1A, JESENICE
2. ALBINA SERŠEN, 13. 6. 1943, CESTA CIRILA TAVČARJA 3B, JESENICE
3. IVANKA ZUPANČIČ, 31. 3. 1949, CESTA REVOLUCIJE 2B, JESENICE
4. KLEMEN DROBIČ, 21. 10. 1966, CESTA REVOLUCIJE 1A, JESENICE
5. MAGDALENA MICELI, 9. 5. 1944, CESTA CIRILA
TAVČARJA 1A, JESENICE
6. MIROSLAV HAREJ, 15. 4. 1950, CESTA REVOLUCIJE 1, JESENICE
7. MARJAN URŠIČ, 30. 1. 1955, CESTA REVOLUCIJE
3, JESENICE

VOLILNA ENOTA 03
1. HELENA RAZINGAR, 18. 8. 1963, PLAVŠKI ROVT
12A, PLAVŠKI ROVT
2. DOMINIKA ČOP, 17. 2. 1968, PLAVŠKI ROVT 3,
PLAVŠKI ROVT

6. Krajevna skupnost SAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3534 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 1444 volilnih upravičencev ali 40,86%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:

VOLILNA ENOTA 01
1. BORIS PODLOGAR, 15. 11. 1953, PLANINA POD
GOLICO 3G, PLANINA POD GOLICO
2. ROMAN SAVINŠEK, 1. 6. 1939, PLANINA POD GOLICO 55A, PLANINA POD GOLICO
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VOLILNA ENOTA 01
1. TOMAŽ TOM MENCINGER, 29. 3. 1956, UKOVA 5,
JESENICE
2. MARIJA MULEJ, 24. 2. 1953, C.M.TITA 18, JESENICE
3. DUŠAN THALER, 1. 2. 1940, POD GOZDOM 11,
JESENICE
4. MAJDA GOMILŠEK, 5. 7. 1940, CESTA TONETA
TOMŠIČA 8, JESENICE
5. SREČKO KRČ, 18. 11. 1936, ULICA BRATOV STRAŽIŠARJEV 13, JESENICE
6. ERIKA REPOVŽ, 28. 6. 1951, CESTA TONETA TOMŠIČA 50, JESENICE
7. IVAN FON, 25. 5. 1935, C.M.TITA 2, JESENICE
7. Krajevna skupnost PODMEŽAKLA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 1275 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 512 volilnih upravičencev ali 40,26%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. MARIJA KALAN, 28. 3. 1944, ILIRSKA CESTA 19,
JESENICE
2. ALEKSANDER JERNEJC, 5. 1. 1948, CESTA 1.
MAJA 124, JESENICE
3. ALOJZIJ NOČ, 11. 12. 1936, CESTA 1. MAJA 9,
JESENICE
4. ALOJZIJ TOMAŽ KALAN, 8. 3. 1938, ILIRSKA CESTA 19, JESENICE
5. MARJETA ĆIROVIĆ, 15. 6. 1947, MEDVEDOVA ULICA 7, JESENICE
6. MERIMA BAJRIĆ, 19. 11. 1964, CESTA 1. MAJA 81,
JESENICE
7. ENGIJAD ĆATAK, 7. 9. 1959, CESTA 1. MAJA 38,
JESENICE
8. Krajevna skupnost SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3730 volilnih upravičencev.
B) Glasovalo je 2470 volilnih upravičencev ali 66,22%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. MARKO ZUPANČIČ, 10. 10. 1976, JAVORNIŠKI
ROVT 24A, JAVORNIŠKI ROVT
VOLILNA ENOTA 02
1. BRANKO POTOČNIK, 23. 8. 1973, POTOKI 5, POTOKI
VOLILNA ENOTA 03
1. BORIS SMOLEJ, 28. 8. 1953, ULICA JANEZA ŠMIDA 28, KOROŠKA BELA
2. JOŽE ANDERLE, 16. 2. 1951, CESTA IVANA CANKARJA 4, KOROŠKA BELA
VOLILNA ENOTA 04
1. BRANKO JERŠIN, 22. 5. 1954, CESTA JANEZA FINŽGARJA 10, SLOVENSKI JAVORNIK
2. MAJA OTOVIČ, 11. 11. 1955, PIONIRSKA ULICA 8,
SLOVENSKI JAVORNIK
VOLILNA ENOTA 05
1. CVETKO ERMAN, 26. 9. 1948, CESTA TONETA
TOMŠIČA 109, JESENICE
9. Krajevna skupnost BLEJSKA DOBRAVA
A) V volilne imenike je bilo vpisanih 3917 volilnih upravičencev.
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B) Glasovalo je 1728 volilnih upravičencev ali 47,59%.
C) V svet krajevne skupnosti so bili izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
1. RINA BERAVS ZOR, 15. 9. 1970, BLEJSKA DOBRAVA 14B, BLEJSKA DOBRAVA
2. RUDOLF KARLIN, 20. 7. 1946, BLEJSKA DOBRAVA
2, BLEJSKA DOBRAVA
VOLILNA ENOTA 02
1. IGOR ARH, 20. 9. 1957, BLEJSKA DOBRAVA 58,
BLEJSKA DOBRAVA
2. IVAN BERLOT, 12. 5. 1949, BLEJSKA DOBRAVA
135, BLEJSKA DOBRAVA
VOLILNA ENOTA 03
1. BOJAN DORNIK, 27. 2. 1952, KOČNA 11, KOČNA
VOLILNA ENOTA 04
1. ŠTEFANIJA MUHAR, 23. 11. 1947, LIPCE 38, LIPCE
2. IVICA BREČKO, 5. 3. 1960, LIPCE 13, LIPCE
Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 27. oktober 2006
Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Jesenice
Martina Hrovat, univ. dipl. prav., l.r.

KAMNIK
5127.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s
107. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odločba US) na podlagi zapisnikov
volilnih odborov, ki so ugotovili izid glasovanja za volitve župana
– drugi krog, ugotovila rezultate glasovanja in sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Kamnik
Na volitvah župana Občine Kamnik – drugi krog, ki so
bile dne 12. 11. 2006, je od 22.313 volilnih upravičencev, ki
so vpisani v volilne imenike skupaj glasovalo 12.094 volivcev.
S potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je bila 54,2%.
Oddanih 12.087 glasovnic. Neveljavnih glasovnic 93.
Kandidata za župana Občine Kamnik sta dobila naslednje število glasov:
1. Anton Tone Smolnikar 6.338 glasov – 52,84%
2. Demeter Sadnikar 5.656 glasov – 47,16%.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je večino glasov
dobil kandidat Anton Tone Smolnikar.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je za župana
Občine Kamnik izvoljen Anton Tone Smolnikar.
Št. 041-0003/2006-3/1
Kamnik, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav., l.r.
Člani:
Andrej Dovič l.r.
Janez Prešeren l.r.
Damijan Rozoničnik l.r.
Jože Semprimožnik, namestnik člana, l.r.
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kamnik

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kamnik
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne
26. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta Občine Kamnik:
I.
Od skupnega števila volivcev z območja Občine Kamnik
22.299 jih je skupaj glasovalo po volilnem imeniku 12.721. S
potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba je 57,05%.
Posamezne liste kandidatov so na ravni občine dobile
naslednje skupno število glasov:
Glasov % glasov Št. Ime liste
355

2,90%

2245

18,37%

276

2,26%

3 LISTA NEODVISNIH SVETNIKOV

399

3,26%

4 STRANKA MLADIH SLOVENIJE

2229

18,24%

5 LISTA TONETA SMOLNIKARJA
– ZA KAMNIK

544

4,45%

6 DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

2330

19,06%

7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

534

4,37%

8 ZELENA STRANKA

598

4,89%

9 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1319

1 OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA
2 LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

10,79% 10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

665

5,44% 11 AKTIVNA SLOVENIJA

729

5,96% 12 SOCIALNI DEMOKRATI

12223

100%

SKUPAJ

II.
Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona
lokalnih volitvah dodeljeni listam kandidatov, in sicer:
Slovenska demokratska stranka
Lista Toneta Smolnikarja – Za Kamnik
Liberalna demokracija Slovenije
N.Si – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
Socialni demokrati
Zelena stranka
Slovenska ljudska stranka
Stranka mladih Slovenije
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Aktivna Slovenija
Obrtno podjetniška lista

4. Matej Tonin, rojen 30. 7. 1983, Zgornji Tuhinj 39b N.Si
5. Robin Majnik, rojen 6. 3. 1964, Godič 44
SDS
6. Demitrij Perčič, rojen 19. 12. 1963, Tunjiška 2/a LDS
7. Nives Matjan, rojena 28. 7. 1966,
Ljubljanska cesta 21k,
Lista Toneta Smolnikarja
8. Rudi Veršnik, rojen 24. 7. 1950, Gornji Log 16
SDS
9. Mateja Poljanšek, rojena 19. 3. 1965,
Ulica Toma Brejca 1a
LDS
10. Rudolf Pfajfar, rojen 4. 12. 1953,
Levstikova ulica 17
Lista Toneta Smolnikarja
11. Matjaž Jug, rojen 28. 8. 1982, Podgorje 39
SD
12. Anton Šuštar – Tone, rojen 29. 5. 1977,
Tunjiška Mlaka 6
AS
13. Matej Slapar, rojen 17. 9. 1984, Polčeva Pot 7 N.Si
14. Vid Kadunc, rojen 27. 11. 1949,
Zgornji Tuhinj 25
SLS
15. Demeter Sadnikar, rojen 24. 5. 1951,
Usnjarska cesta 26
SDS
16 Gregor Koncilja, rojen 13. 6. 1967,
Cesta treh talcev 8b
LDS
17. Jože Zagorc, rojen 15. 7. 1949,
Pot v Rudnik 3
Lista Toneta Smolnikarja
18. Anton Rajsar, rojen 9. 1. 1958, Šmartno 26a DeSUS
19. Daniel Kovačič, rojen 20. 11. 1940,
Prisojna Pot 22
ZELENA STRANKA
20. Robert Kokotec, rojen 20. 1. 1964,
Na Bregu 30
SDS
21. Marjan Semprimožnik, rojen 8. 7. 1970,
Motnik 17
LDS
22. Marjan Osolnik, rojen 28. 10. 1963,
Brezje nad Kamnikom 10a
Lista Toneta Smolnikarja
23. Janez Ivo Stražar, rojen 14. 2. 1944,
Podgorje 12a
N.Si
24. Ana Marija Suhoveršnik, rojena 31. 12. 1981,
Steletova 21
SMS
25. Valentin Zabavnik, rojen 4. 1. 1953, Košiše 16 SDS
26. Nuša Mojca Svete, rojena 23. 4. 1957,
Matije Blejca 2
LDS
27. Vido Repanšek, rojen 7. 8. 1963,
Spodnji Log 1
Lista Toneta Smolnikarja
28. Borut Žagar, rojen 25. 6. 1982, Stegne 22
SD
29. Milica Kocjančič, rojena 9. 7. 1948,
Stegne 12
Obrtno podj. lista

1
2
4
3
3
4
4
4
2
2
1
1
2
4
1
4
4
1
2
4
4
2
3
3
3
3

Kamnik, dne 26. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav., l.r.

o
6
6
6
3
2
1
1
1
1
1
1
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Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odločba US) je Občinska
volilna komisija sestavila

III.
Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na
lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006m so:

POROČILO
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na
območju Občine Kamnik

Lista kandidatov VE
1. Ančka Podbevšek, rojena 2. 7. 1965,
Zgornji Motnik 15
SDS 1
2. Branislav Golubovič, rojen 10. 8. 1969,
Klavčičeva 5
LDS 3
3. Marija Mošnik, rojena 15. 8. 1954,
Golice 14e
Lista Toneta Smolnikarja 1

V svete KS na območju občine Kamnik so izvoljeni
naslednji kandidati:
KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
1. JAKOB GOLOB, ROJ. 24. 2. 1965, ZAVRH 1, ELEKTRIKAR, VOZNIK-VZDRŽEV.
2. STANKO MOČNIK, ROJ. 24. 8. 1962, KALIŠE 7,
ELEKTRIKAR, VZDRŽEVALEC
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3. BRANKA TOMC, ROJ. 23. 6. 1954, GOZD 38, DELAVKA, UPOKOJENKA
4. MAKS OMERZO, ROJ. 24. 9. 1976, GOZD 24a, VOZNIK
5. JOLANDA PAVLOVIČ, ROJ. 3. 1. 1964, GOZD 36A,
PRODAJALKA
6. BURJA TADEJ, ROJ. 8. 2. 1986, POTOK V ČRNI
6A, MESAR
7. NATAŠA JANEŽIČ, ROJ. 19. 9. 1967, ČRNA 19, KEMIJSKI TEHNIK
8. GRKMAN FRANC, ROJ. 16. 7. 1950, ČRNA 9, NATAKAR, GOSTINEC
9. MARKO KEMPERL, ROJ. 29. 12. 1965, KRIVČEVO
8, STROJ.TEH.,ZAVAROV.ZAST.
10. MILAN SUŠNIK, ROJ. 15. 10. 1950, PODSTUDENEC 17A, SREDNJA POKLICNA ŠOLA, UPOKOJENEC
11. SPRUK IVICA, ROJ.11. 7. 1985, PODSTUDENEC
13, ŠTUDENTKA
Udeležba na volitvah: 51%
KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
1. MILENA MARINIČ, ROJ.17. 9. 1961, JAKOPIČEVA
14, DIPL. MEDIC. SESTRA, MEDICINSKA SESTRA EEG
2. ALOJZIJ KAHNE, ROJ. 31. 3. 1938, JAKOPIČEVA
10, INŽ. LESARSTVA, UPOKOJENEC
3. MARJETA PAJEK, ROJ.7. 6. 1966, LJUBLJANSKA
37 C, FRIZERKA
4. ANDREJ PIRNAT, ROJ. 26. 2. 1960, GROHARJEVA
20, GRAFIK-FOTOGRAF
5. MIRAN ČAS, ROJ. 22. 7. 1952, LJUBLJANSKA 21
E, INŽ. GOZDARSTVA, RAZISKOVALEC
6. BRANISLAV GOLUBOVIČ, ROJ. 10. 8. 1969, KLAVČIČEVA 5, DIPL. UPR. ORGANIZATOR, SVETOVALEC V DZ
7. IRENA SABLJAKOVIĆ, ROJ.18. 7. 1965, KLAVČIČEVA 13, VZGOJITELJICA
8. MIROSLAV SUHADOLČAN – SUHI, ROJ. 15. 2.
1948, KLAVČIČEVA 7, ELEKTROTEHNIK
9. JOŽICA SENICA-ZABRET, ROJ. 5. 2. 1965, MATIJE
BLEJCA 18, PROF. FIZIKE, UČITELJICA
10. MARJAN HROVAT, ROJ. 25. 7. 1963, MATIJE
BLEJCA 14, STROJNI TEHNIK, STROJNIK KOTLOV. NAPRAV
11. BOGDAN POGAČAR, ROJ. 20. 8. 1979, BAKOVNIK 7, DIPL. INŽ. GEODEZIJE, GEODET
Udeležba na volitvah: 46%
KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
1. FRANCI GRILJC, ROJ. 4. 2. 1966, GODIČ 8, PROF.
TELESNE VZGOJE
2. DARJA ROMŠAK, ROJ. 25. 10. 1972, GODIČ 15A,
EKON. TEHNIK, VODJA SKUPINE
3. UROŠ URANIČ, ROJ. 2. 6. 1973, GODIČ 4, ELEKTROTEHNIK, SERVISER
4. JOŽE KLEMENC, ROJ. 7. 10. 1967, GODIČ 69,
ELEKTRIKAR
5. MATJAŽ LANIŠEK, ROJ. 13. 9. 1966, GODIČ 65H,
TURIS. TEH., VIŠJI KOMERCIALIST
6. VLASTA HUMAR, ROJ.10. 2. 1969, GODIČ 63, MAGISTER FARMACIJE, RAZISKOVALKA
7. CIRIL GRKMAN, ROJ. 28. 7. 1952, GODIČ 75, MIZAR
8. MARJETKA KOŠIR, ROJ.13. 7. 1958, GODIČ 80,
ŠIVILJA, KOMERCIALIST
9. IGOR URŠIČ, ROJ. 11. 3. 1960, GODIČ 81F, ELEKTROINŽENIR, PROJEKTANT
10. MIHELA GABROVEC, ROJ. 14. 8. 1971, BREZJE
NAD KAMNIKOM 1A, EK. KOMERCIALNI TEHNIK, KOMERCIALIST
11. MIRO SPRUK, ROJ. 22. 4. 1961, BREZJE NAD
KAMNIKOM 44 A, GRADBENI TEHNIK, DELOVODJA
Udeležba na volitvah: 65%
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KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
1. EMIL GRZINČIČ, ROJ. 20. 4. 1948, TUNJIŠKA 14,
KLJUČAVNIČAR, S.P.
2. SREČKO ROZMAN, ROJ. 11. 10. 1952, ŽALE 18 C,
GRADBENIK, POLAGANJE ESTRIHOV
3. MIKLIČ EMA, ROJ.10. 2. 1961, ŽEBLJARSKA POT
19, MED. SESTRA
4. ANTONIJA BREZNIK, ROJ. 7. 3. 1959, GLAVNI TRG
27, UNIV. DIPL. INŽ. TEHNOLOGIJE PROMETA, UPRAVNIK POŠTE DOMŽALE
5. MATEVŽ BERGANT, ROJ. 29. 9. 1962, JAPLJEVA 6,
UNIV.DIPL.INŽ.GRAD., DIREKTOR
6. TATJANA DOPLIHAR, ROJ. 4. 1. 1968, GLAVNI TRG
23, EK. TEHNIK, RAČUNOVODJA
7. JANEZ REPANŠEK, ROJ. 3. 4. 1956, KOLODVORSKA 3, LESNI TEHNIK, S.P.
8. FRANC OSOLNIK, ROJ. 28. 1. 1950, STRELIŠKA
12A, EKONOMIST, OSEBNI BANČNIK
9. MIHA PREGL, ROJ. 14. 9. 1951, ZAPRICE 3, KLJUČAVNIČAR, VZDRŽEVALEC
Udeležba na volitvah: 52%
KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
1. ANTON ISKRA, ROJ. 21. 5. 1952, PODJELŠE 3,
ELEKTROTEHNIK, UPOKOJENEC
2. KSENJA VRHOVNIK, ROJ. 22. 4. 1968, ZDUŠA 19A,
PEDAGOGINJA, UČITELJICA
3. GABRIJEL RESNIK, ROJ. 4. 10. 1949, CANKARJEVA 42 A, EK. TEHNIK, ZAVAROVALNI AGENT
4. TATJANA TRATNIK, ROJ.18. 12. 1962, POT NA JERANOVO 19, VIŠJA KNJIŽNIČARKA
5. TOMISLAV SMOLNIKAR, ROJ. 20. 12. 1960, MOLKOVA POT 21, MEH.TELEKOMUN., PROJEKTANT
6. NINA STANKOVIČ, ROJ. 22. 4. 1981, CANKARJEVA
25, GIMN.MATURANT, ŠTUDENTKA
7. JERNEJ KONCILJA, ROJ. 24. 6. 1939, DRNOVŠKOVA 1A, ELEKTROTEH.,UPOK.
Udeležba na volitvah: 54,56%
KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
1. MAJDA HRIBAR, ROJ. 13. 2. 1977, MOTNIK 22A,
DIPL. UPR. ORGANIZATOR
2. MARJAN SEMPRIMOŽNIK, ROJ. 8. 7. 1970, MOTNIK 17, STR.TEH., KOMERCIAL.
3. SREČKO BORŠIČ, ROJ.9. 3. 1967, MOTNIK 42 A,
FINOMEHANIK, VZDRŽEVALEC
4. SIMONCA KOŽELJ, ROJ. 18. 2. 1971, MOTNIK 59,
LESAR ŠIROKEGA PROFILA, NATAKARICA
5. ANČKA PODBEVŠEK, ROJ. 2. 7. 1965, ZGORNJI
MOTNIK 15, PRODAJALKA, KMETOVALEC
6. JANKO PODBREGAR, ROJ. 8. 12. 1960, ZG. MOTNIK 12, KMETOVALEC
7. BOGOMIR SLAPNIK, ROJ. 9. 10. 1958, BELA 28,
ZIDAR, KMET
8. BOJANA FELICIJAN, ROJ. 4. 7. 1980, BELA 15,
DIPL.VAR.ING., TAJNICA
9. MARJAN PEC, ROJ. 11. 2. 1952, ZAJASOVNIK 12,
KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 64,31%
KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
1. ANITA KOTNIK, ROJ. 28. 11. 1950, VRHPOLJE 45,
DIREKTORICA DRUŽBE
2. CIRIL ROMŠAK, ROJ. 7. 7. 1935, VRHPOLJE 215,
STROJNI STAVEC, UPOKOJENEC
3. ANDREJ BRECL, ROJ. 19. 2. 1976, VRHPOLJE 109,
STR.GRAD.MEH., STROJNIK
4. MILAN URŠIČ, ROJ. 14. 9. 1969, NEVLJE 5, STROJNI TEHNIK, DELOVODJA
5. IRIS GOLOB, ROJ. 11. 5. 1973, NEVLJE 28 A,
STROJNI TEHNIK, GOSPODINJA
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6. GAŠPER PLAHUTA, ROJ.11. 12. 1981, BRIŠE 3,
MIZAR
7. MATEJ ŠTRAJHAR, ROJ.14. 4. 1975, TUČNA 1,
STROJNI TEHNIK, KOMERCIALIST
8. OTILIJA-FLORIA BRUMEN, ROJ.12. 4. 1944, OŠEVEK 11 B, DIPL.FIZIOTERAPEVT, UPOKOJENKA
9. FRANC KONČNIK, ROJ. 26. 9. 1967, POREBER 17,
TAPETNIK, IZDELOVALEC RAZSTRELIVA
10. UROŠ RAUTER, ROJ. 25. 2. 1975, SOTESKA 65,
SAMOSTOJNI KOMERCIALIST
11. EMA LUNDER, ROJ. 29. 6. 1959, HRIB 2, KROJILKA
Udeležba na volitvah: 60%
KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
1. MAJA JESENIK ŠTEFIN, ROJ. 9. 5. 1962, NOVI
TRG 36, UČITELJICA RAZREDNEGA POUKA
2. JOŽE OBLAK, ROJ.15. 3. 1957, BEVKOVA 42, UNIV.
DIPL.INŽ., DIREKTOR
3. VIKTOR SMOLNIKAR, ROJ. 2. 6. 1947, LOBODOVA
1, UPOKOJENEC
4. JAKOB BEZOVŠEK, ROJ. 21. 9. 1942, PERKOVA
3, UPOKOJENEC
5. VIDA LENART, ROJ. 2. 8. 1947, PERKOVA 4, UPOKOJENKA
6. JANEZ SITAR, ROJ. 5. 7. 1958, PEROVO 2C, SANITARNI INŽ., VODJA NABAVE
7. BOGDAN JAMŠEK, ROJ. 30. 3. 1959, POT V RUDNIK 11, UNIV.DIPL.ING.GRAD., IZVRŠNI DIREKTOR
8. MARJAN GRILJC, ROJ. 29. 1. 1954, PRISOJNA
POT 34, UNIV.DIPL.PRAV., DIREKTOR
9. SAŠA MEJAČ, ROJ. 24. 1. 1971, POT V RUDNIK 15,
UNIV. DIPL.EKON., DIREKTORICA
Udeležba na volitvah: 61,6%
KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
1. ANDREJ PERČIČ, ROJ. 29. 11. 1947, ZIKOVA 4,
TAPETNIK, UPOKOJENEC
2. DUŠAN URANKAR, ROJ.4. 11. 1960, KOVINARSKA
10 B, ORODJAR
3. VIKTORIJA PINTERIČ, ROJ. 22. 3. 1940, ZIKOVA 3,
KEM.TEHNIK, UPOKOJENKA
4. NEŽA ZVER, ROJ. 13. 1. 1963, ZIKOVA 6, KEMIJSKI
LABORANT, DELO V LABORATORIJU
5. IVICA ROSTAN, ROJ. 21. 12. 1949, ZIKOVA 2, POSLOVODKINJA
6. VESNA JANC, ROJ. 25. 11. 1960, ZIKOVA 4, GIMN.
MATURANT, BLAGAJNIK-KOMERCIALIST
7. KATJA TROTOŠEK, ROJ. 18. 1. 1985, ZIKOVA 12,
ŠTUDENTKA PRAVNE FAKULTETE
Udeležba na volitvah: 47,38%
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1. FRANC GOLOB, ROJ. 12. 12. 1959, PODGORJE
81B, ING.GR.,VODJA INVESTICIJ
2. MATEJ BENKOVIČ, ROJ. 31. 1. 1975, PODGORJE
44, STROJNI TEHNIK, S.P.
3. ANTON GOLOB, ROJ. 11. 5. 1961, PODGORJE 81,
STROJNI KLJUČ., KMETOVALEC
4. BRANKO BREMŠAK, ROJ. 5. 8. 1959, PODGORJE
106B, UNI.DIPL.EKON., DIREKTOR TRŽENJA
5. ALEŠ STRAŽAR, ROJ. 16. 10. 1970, PODGORJE
12, UNI.DIPL.ING.STR., VODJA SEKTORJA
6. MATEJA OSOLNIK, ROJ.16. 1. 1981, PODGORJE
73, DIPL.VZGOJITELJICA
7. MIRKO SVETLIN, ROJ. 11. 6. 1958, PODGORJE 58,
KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 58,16%
KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
1. JANEZ PESTOTNIK, ROJ. 16. 8. 1970, PŠAJNOVICA 6, STROJ.TEHNIK, DIREKTOR
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2. VILKO BIRTIČ, ROJ. 22. 5. 1971, PŠAJNOVICA 7A,
POLICIST PROMETNIK
3. GORAN ŽAVBI SHEIKHA, ROJ.12. 3. 1979, PŠAJNOVICA 4, DELAVEC
4. ALOJZIJA ŽAVBI, ROJ. 31. 3. 1962, LASENO 3A,
MEDICINSKA SESTRA
5. SREČO DACAR, ROJ. 25. 10. 1975, GABROVNICA
5, MIZAR S.P.
6. MARJAN KANCILJA ml., ROJ. 1. 9. 1971, GABROVNICA 4, KLJUČAVNIČAR S.P.
7. ROMAN ŽIBERT, ROJ. 8. 11. 1970, VELIKI RAKITOVEC 3, DELAVEC
8. JANEZ LESJAK, ROJ. 21. 6. 1972, VELIKI RAKITOVEC 6, DELAVEC
9. FILIP ŽIBERT, ROJ. 24. 4. 1959, MALI RAKITOVEC
2A, KLJUČAVNIČAR S.P.
Udeležba na volitvah: 67,59%
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
1. MARJAN MANDEKIČ, ROJ. 19. 5. 1964, SELA 10C,
PISMONOŠA
2. FRANC STEHNIČAR, ROJ. 26. 9. 1961, SELA 7,
ELEKTRIČAR VZDRŽEVALEC
3. ALFRED POLJANŠEK, ROJ.3. 11. 1964, MARKOVO
2, MONTER OGR. NAPRAV, OPERATER
4. JOŽEF POLJANŠEK, ROJ. 6. 3. 1970, MARKOVO
13A, DELAVEC, STROJENJE KOŽ
5. FRANC POLJANŠEK, ROJ. 20. 11. 1962, BELA PEČ
6, KMETOVALEC
6. MILAN OSOLNIK, ROJ. 5. 5. 1983, POLJANA 1,
VOJAK
7. FRANC SUŠNIK, ROJ. 6. 10. 1967, ROŽIČNO 5,
AVTOMEHANIK, VZDRŽEVALEC
8. MILAN HRIBAR, ROJ. 8. 4. 1955, STUDENCA 2A,
DELAVEC, LAKIRANJE LESNIH IZDELKOV
9. IVAN OSOLNIK, ROJ. 19. 2. 1958, ZNOJILE 6, MIZAR
10. MIHA HRIBAR, ROJ. 20. 9. 1965, ŽUBEJEVO 2B,
MONTER VZDRŽEVALEC
11. FRANC LESJAK, ROJ. 17. 7. 1977, TROBELNO 4,
KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 58,75%
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
1. IVANKA VRTAČNIK, ROJ.13. 12. 1952, SREDNJA
VAS 10, UNIV. DIPL. ORG. DELA, DAVČNI KONTROLOR
2. MIROSLAV BURJA, ROJ. 7. 2. 1945, SREDNJA VAS
39, ELEKTROMEHANIK, UPOKOJENEC
3. DARINKA ZORE, ROJ. 12. 7. 1963, LOKE 3K,
UPRAVNI TEHNIK, GOSPODINJA
4. MIRO STAROVASNIK, ROJ.19. 10. 1956, LOKE 21,
DELAVEC
5. IGOR URANKAR, ROJ. 7. 5. 1974, SNOVIK 3, KMETIJEC, OSKRBNIK ŽIVALI NA BIOTEHNIČNI FAKULTETI
6. MARIJA VRANKAR, ROJ. 15. 5. 1965, POTOK 7,
KOMERCIALIST, TRGOVSKA POTNICA
7. JANEZ SVETI, ROJ. 7. 4. 1971, PIRŠEVO 4, ELEKTRIKAR
8. OLGA BERGANT, ROJ. 3. 7. 1953, VASENO 6, ŠIVILJA, UPOKOJENKA
9. ANGELI MOČNIK, ROJ. 4. 1. 1961, PODHRUŠKA 1,
DIPL. VZGOJITELJICA
Udeležba na volitvah: 59,46%
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
1. ANTON PODBELŠEK, ROJ. 11. 5. 1957, GORNJI
LOG 22, STR.TEH., KOMERCIALIST
2. MARIJA SCHNABL, ROJ. 4. 2. 1958, KOROŠKA 6,
UČITELJICA
3. DUŠAN DROLEC, ROJ. 6. 9. 1958, ŠTAJERSKA 1A,
ING. STR., TEHNIČNI DIREKTOR
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4. IVAN MIROSLAV SEKAVČNIK, ROJ. 14. 7. 1939,
GRINTOVŠKA 10, UNIV.DIPL.ING.STR., UPOKOJENEC
5. ALEŠ ZOBAVNIK, ROJ. 17. 6. 1951, NOŽIŠKA 9,
PRODAJALEC, ODDELKOVODJA
6. ZVONIMIR KOLENIK, ROJ. 12. 3. 1958, ZELENA
POT 8, UNIV.DIPL.ORG., VIŠJI SVETNIK
7. MATJAŽ ŠPORAR, ROJ. 30. 12. 1960, KAMNIŠKA
Uradni list.63A, ING.EL., S.P.
8. MARTA ŠTRAJHAR, ROJ.19. 2. 1961, PIBERNIKOVA 19, POMOČ.VZGOJITELJICA
9. VIDO REPANŠEK, ROJ.7. 8. 1963, SPODNJI LOG
1, FOTOGRAFSKI MOJSTER
Udeležba na volitvah: 58,81%
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
1. MARJAN ŠKRBINC, ROJ. 27. 11. 1969, STEBLJEVEK 4, KLJUČAVNIČAR, MONTER
2. MARKO MALI, ROJ.1. 5. 1973, ŠMARTNO 42, TEKSTILEC, TKALEC
3. ANICA PAVLIČ, ROJ.24. 7. 1974, ŠMARTNO 28,
GOSTINKA, GOSPODINJA
4. SONJA RIFEL, ROJ.25. 4. 1967, BUČ 4, PRAVNICA,
UPRAVNA SLUŽBA
5. ŠTEFAN KADUNC, ROJ. 31. 10. 1978, SIDOL 3,
LESNI TEHNIK, MONTER
6. FRANC KLUN, ROJ. 3. 4. 1968, BUČ 30B, STR.
TEH., MOJSTER
7. FRANČIŠKA BODLAJ, ROJ. 4. 12. 1965, GRADIŠČE 3, GOSPODINJA, KMETOVALKA
8. JANEZ PANČUR, ROJ. 7. 10. 1956, KOSTANJ 8,
MIZAR
9. TATJANA CEVEC DROLC, ROJ.17. 1. 1978, RAVNE
PRI ŠMARTNEM 2, PROFESOR ZG. IN GEOG., UČITELJICA
10. STANKO OSOLNIK, ROJ.22. 4. 1968, HRUŠEVKA
3, DELAVEC
11. ALEKSANDER HRIBAR, ROJ. 10. 2. 1972, PRAPROČE 1A, KMETOVALEC, VOZNIK AVTOBUSA
Udeležba na volitvah: 66,59%
KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
1. JOŽEF MOŠNIK, ROJ. 14. 5. 1960, ŠPITALIČ 29
B, ZIDAR
2. VOJKO URŠIČ, ROJ. 4. 4. 1972, ŠPITALIČ 32, POLICIST KRIMINALIST
3. MARJAN KARO, ROJ. 13. 8. 1976, OKROG PRI
MOTNIKU 2, KMETOVALEC
4. MARKO BALOH, ROJ. 4. 4. 1973, ŠPITALIČ 22,
DELAVEC VZDRŽEVALEC
5. MARKO DROLC, ROJ. 30. 8. 1966, ŠPITALIČ 14,
STROJNI TEHNIK, S.P.
6. MARKO PANČUR, ROJ. 6. 4. 1972, BELA 3, ZIDAR
7. MATJAŽ SEDELJŠAK, ROJ. 31. 5. 1973, ŠPITALIČ
27, DELAVEC ADMINISTRATOR
Udeležba na volitvah: 55,47%
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
1. MARKO KODRA, ROJ. 23. 7. 1966, ZGORNJI TUHINJ 26, KMET. TEHNIK, LABORANT
2. IVANA PODBEVŠEK, ROJ.15. 5. 1938, ZGORNJI
TUHINJ 1, ADMINISTRATORKA, UPOKOJENKA
3. PRIMOŽ KOŽLAKAR, ROJ. 16. 12. 1987, LAZE 21
D, ŠTUDENT
4. JOŽE PESTOTNIK, ROJ. 24. 3. 1964, STARA SELA
10, STROJNIK
5. DRAGO HRIBAR, ROJ.20. 10. 1961, GOLICE 15A,
KOVINOSTRUGAR, S.P.
6. JOŽE GOLTNIK, ROJ.19. 3. 1966, ČEŠNJICE 9, MIZAR, MESAR
7. MARKO ŠMIT, ROJ. 12. 1. 1972, ČRNI VRH 6, STR.
KLJUČAVNIČAR, S.P.
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8. PAVLE BALOH, ROJ. 15. 2. 1951, CIRKUŠE 1, KMETOVALEC
9. JOŽICA HRIBAR, ROJ.18. 3. 1958, LIPLJE 1, KROJAČ, GOSPODINJA
10. ROBERT ZALAZNIK, ROJ. 26. 8. 1974, VELIKI
HRIB 3, AVTOMEHANIK, VOZNIK
11. MATJAŽ BAJDE, ROJ.26. 12. 1974, MALI HRIB 4B,
OBLIKOVALEC KOVIN, AVTOPREVOZNIK
Udeležba na volitvah: 64,02%
KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
1. MATJAŽ SEDUŠAK, ROJ. 8. 10. 1965, TUNJIŠKA
MLAKA 22, ELEKTRIKAR, SAMOSTOJNI MONTER
2. VALENTIN ZABAVNIK, ROJ. 4. 1. 1953, KOŠIŠE
16, ORODJAR
3. BARBARA STELE, ROJ. 28. 11. 1968, TUNJIŠKA
MLAKA 9, DELAVKA, GOSPODINJA
4. ALOJZIJ PETEK, ROJ.10. 6. 1949, TUNJIŠKA MLAKA 9F, ŠOFER, UPOKOJENEC
5. MARIJA ŠTUPAR, ROJ. 16. 1. 1968, KOŠIŠE 18,
EKONOMIST, GOSPODINJA
6. UROŠ STELE, ROJ. 11. 5. 1983, TUNJIŠKA MLAKA
9E, ŠTUDENT
7. VLADIMIR LANIŠEK, ROJ. 17. 7. 1961, LANIŠE 10,
KMETOVALEC
Udeležba na volitvah: 59,86%
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
1. ALOJZ GORIČAN, ROJ.16. 4. 1941, VOLČJI POTOK
43 B, KLJUČAVNIČAR, UPOKOJENEC
2. NATAŠA BUDJA, ROJ. 3. 8. 1974, VOLČJI POTOK
32, DIPL.EKONOMIST, BORZA
3. STANISLAVA STRNAD, ROJ. 14. 4. 1955, RUDNIK
2, TRGOVKA, ADMINISTRATORKA
4. ROBERT OREŠNIK, ROJ. 9. 3. 1971, VOLČJI POTOK 4, STROJNI TEHNIK, KMETOVALEC
5. DARJA NOVAK, ROJ.24. 1. 1965, VOLČJI POTOK
1A, ZOBNA ASISTENTKA
6. FRANC SRŠEN, ROJ. 5. 4. 1945, VOLČJI POTOK
39B, UPOKOJENEC
7. ANTON SLOBODNIK, ROJ. 16. 1. 1959, VOLČJI
POTOK 10, AVTOMEHANIK, TRGOVEC
Udeležba na volitvah: 65,48%
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
1. BERNARDA KVAS, ROJ. 8. 3. 1954, SPODNJE PALOVČE 18, GOSPODINJA
2. AVGUŠTIN SMEŠNJAVEC, ROJ. 18. 8. 1957, SP.
PALOVČE 11, ELEKTROINSTAL., VZDRŽEVALEC
3. ROMAN NOVAK, ROJ. 29. 8. 1975, ZGORNJE PALOVČE 7, ZIDAR, UPRAVLJALEC DVIGAL
4. FRANC BRLEC, ROJ. 2. 12. 1976, ZGORNJE PALOVČE 3, STROJNIK
5. SILVA AJDOVEC, ROJ. 28. 12. 1951, TREBELNO
PRI PALOVČAH 1A, DELAVKA, UPOKOJENKA
6. DAVID KOTNIK, ROJ. 30. 11. 1977, VRANJA PEČ 6,
MEHANIK-RAZVOZ
7. NUŠKA MEZEG, ROJ. 28. 11. 1980, VRANJA PEČ
2, DIPL. ING. AGRONOMIJE IN HORTIKULTURE, PRODAJALKA-SVETOVALKA
8. MARTINA MOČNIK, ROJ.19. 11. 1982, VELIKA LAŠ
NA 7, SLAŠČIČARKA
9. JOŽE ŠUŠTAR, ROJ. 8. 3. 1963, VELIKA LAŠNA
20A, ORODJAR
Udeležba na volitvah: 66,97%
KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
1. MARINKA KUHAR, ROJ.25. 8. 1963, KRANJSKA 3A,
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK, KOM.REFERENT
2. JANEZ MARKOLI, ROJ. 8. 6. 1963, LJUBLJANSKA
1Č, UČITELJ
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3. JOŽEF BARAGA, ROJ.6. 12. 1944, ŽUPANČIČEVA
6, USNJARSKI TEHNIK, UPOKOJENEC
4. EDVARD HABE, ROJ. 19. 8. 1960, ROZMANOVA 9,
INŽEN.STROJNIŠTVA, S.P.
5. ANKA HUBAD, ROJ.13. 2. 1948, SVETČEVA POT
12, INŽEN.TEKST.TEHNOL., UPOKOJENKA
6. JOŽEFA JEGLIČ, ROJ. 12. 2. 1951, PARAPATOVA
13, KUHARICA, UPOKOJENKA
7. ANDREJ PREGL, ROJ. 10. 10. 1953, JENKOVA 9,
ELEKTROTEHNIK, VZDRŽEVALEC TEHN.OPREME
8. MIKLAVŽ MLINAR, ROJ. 2. 12. 1966, VILKA ROŽIČA
15, INŽENIR STROJNIŠTVA, TEHNOLOG
9. MATEJA BRAČIČ, ROJ.19. 8. 1966, TOMA BREJCA
9, EKONOMSKI TEHNIK, FINANČNI KONTROLOR
Udeležba na volitvah: 56,25%
Št. 041-0002/2006-3/1
Kamnik, dne 15. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Kamnik
Janez Jeglič, univ. dipl. prav., l.r.
Člani:
Andrej Dovič l.r.
Janez Prešeren l.r.
Damijan Rozoničnik l.r.
Jože Semprimožnik, l.r.

5131.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Mestne občine Koper

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV - UPB 2 in 70/06 – odločba
US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na seji
dne 14. novembra 2006 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Boris Popovič, roj. 5. 9. 1962, iz Kopra, Bošamarin 62, podal Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper
izjavo, da v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) zaradi izvolitve
na funkcijo župana Mestne občine Koper na rednih lokalnih
volitvah, dne 22. oktobra 2006 ne more izvrševati funkcije
člana Občinskega sveta Mestne občine Koper, na katero je
bil sočasno izvoljen;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine
Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 20 iz stranke
»Koper je naš«; to je Ivan Pavlič, roj. 6. 9. 1946, iz Svetega
Antona, Tomažiči 17, ki je dne 14. novembra 2006 podal
izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne
občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

KOBARID
5130.

KOPER

Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine
Kobarid dne 12. 11. 2006

Št. 041-1/2006
Koper, dne 14. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Koper
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav., l.r.

POROČILO
o izidu glasovanja za župana Občine Kobarid
dne 12. 11. 2006
OVK Kobarid je ugotovila, da je imelo na dan glasovanja
v Občini Kobarid volilno pravico 3752 občanov.
Skupno je glasovalo 2611 volivcev, torej je bila udeležba
69,61%.
Od skupno oddanih glasovnic je bilo 48 neveljavnih.
Izid glasovanja za župana je bil naslednji:
Kandidat
1. ROBERT KAVČIČ
2. PAVEL GREGORČIČ

Število glasov
1323
1221

% glasov
52,00
48,00

Na podlagi rezultatov glasovanja je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitev OVK ugotovila, da je bil v
Občini Kobarid za župana izvoljen Robert Kavčič.
Zapisala: Jana Fratina.
Kobarid, dne 13. novembra 2006
Predsednik OVK
Vesna Štih l.r.
Namestnik preds. OVK:
Željko Cimprič, l.r.
Člani OVK:
Milena Šerbec, član, l.r.
Sonja Koren, namest., l.r.
Erika Šturm, član, l.r.
Karlo Rosič, član, l.r.
Stojan Uršič, namest., l.r.

5132.

Poročilo o izidu ponovnih volitev v 5. volilni
enoti, v svet Krajevne skupnosti Škofije
na območju Mestne občine Koper, dne 12.
novembra 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper sprejela

POROČILO
o izidu ponovnih volitev v 5. volilni enoti, v svet
Krajevne skupnosti Škofije na območju Mestne
občine Koper, dne 12. novembra 2006
V svet Krajevne skupnosti Škofije, v 5. volilni enoti je
bil izvoljen:
Volilna enota št.

IZVOLJENI ČLAN

5

Damian Eler (21 glasov)
Št. 041-1/2006
Koper, dne 12. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Koper
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav., l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5133.

Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev
članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
– predstavnikov italijanske narodne skupnosti,
dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006 /
Rapporto sull’esito delle elezioni ordinarie e
delle elezioni nuove dei membri del consiglio
Comunale del Comune città di Capodistria
rappresentanti della comunità nazionale
italiana, il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre
2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 14. 11. 2006
sprejela naslednje
In base all’articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative, la Commissione elettorale comunale particolare
ha approvato, nella seduta tenutasi il giorno 14. 11. 2006,
il seguente

POROČILO
o izidu rednih in ponovnih volitev članov
Občinskega sveta Mestne občine Koper
– predstavnikov italijanske narodne skupnosti,
dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006

Št.

1. MAURIZIO TREMUL
2. MARCO APOLLONIO
3. DEBORAH ROGOZNICA
4. MARIO STEFFE`
5. ALBERTO SCHRIANI

I.
Na volitvah dne 22 oktobra in ponovnih volitvah dne
12 novembra je imelo pravico glasovati 946 pripadnikov
italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 549 volivcev ali
58,03%, od tega 548 na voliščih ter 1 po pošti. / Alle elezioni
del 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006, gli aventi diritto
al voto, appartenenti alla comunità nazionale italiana erano
946. Hanno votato 549 elettori ovvero il 58,03% degli aventi
diritto, di cui 548 ai seggi elettorali ed 1 per corrispondenza.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bila oddana 549 glasovnic, od
katerih je bilo 16 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih
več zaporednih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo
mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo
533. Volivci so lahko glasovali za največ tri kandidate. Izvoljeni so trije kandidati, ki dobijo največ glasov. / Alle elezioni dei
membri al Consiglio comunale rappresentanti della comunità
nazionale italiana, sono state consegnate 549 schede, di cui
16 non valide, poiché vi sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. Le
schede valide erano 533. Gli elettori potevano votare per un
numero massimo di tre candidati. Sono eletti i tre candidati
che ottengono il numero più alto di voti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: / I
singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
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189
195
184
235
285

III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: I mandati
vengono assegnati ai candidati seguenti:
1. ALBERTO SCHRIANI, 12. 7. 1964, Hrvatini/Crevatini
13, 6280 Ankaran – Ancarano;
2. MARIO STEFFÈ, 15. 8. 1964, Bošamarin/Bossamarino 54, Koper/Capodistria;
3. MARCO APOLLONIO, 23. 2. 1964, Pobeška cesta/Strada di Pobeghi 42, Koper/Capodistria,
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS. / La relazione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS.

2006

Št. /N. 041-1/72006
Koper-Capodistria, dne / il 14. novembra / novembre
Predsednik Posebne občinske volilne
komisije
Il presidente della commissione elettorale
comunale particolare
Mihael Svanjak, univ. dipl. prav. /
dott. in giurisp., l.r. / m.p.

RAPPORTO
sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni
nuove dei membri del consiglio Comunale del
Comune città di Capodistria rappresentanti della
comunità nazionale Italiana, il 22 ottobre 2006 ed
il 12 novembre 2006
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 5. seji dne 14. novembra 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za
člane občinskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov
italijanske narodne skupnosti, ki so bile 22. oktobra 2006 in
12. novembre 2006. / Nella V seduta, tenutasi il 14 novembre
2006, la Commissione elettorale comunale particolare del
Comune città di Capodistria ha preso atto, in base ai verbali
presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle elezioni dei
membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, rappresentanti della comunità nazionale italiana,
svoltesi il 22ottobre ed il 12 novembre 2006.

120 / 23. 11. 2006 /

5134.

Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev
članov Sveta samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Koper dne 22. oktobra
in 12. novembra 2006 / Rapporto sull’esito
delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove
dei membri del consiglio della Comunità
autogestita della nazionalità italiana di
Capodistria, tenutesi il 22 ottobre 2006 ed
il 12 novembre 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah in drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih
skupnostih je Posebna občinska volilna komisija na seji dne
14. 11. 2006 sprejela naslednje
Visto l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative ed il secondo comma dell’articolo 8 della Legge sulle
Comunità autogestite delle Comunità nazionali, la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato, nella
seduta tenutasi il 14. 11. 2006, il seguente

POROČILO
o izidu rednih in ponovnih volitev članov sveta
samoupravne skupnosti italijanske narodnosti
Koper dne 22. oktobra in 12. novembra 2006
RAPPORTO
sull’esito delle elezioni ordinarie e delle
elezioni nuove dei membri del consiglio della
comunità autogestita della nazionalità italiana di
Capodistria, tenutesi il 22 ottobre 2006 ed
il 12 novembre 2006
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine
Koper je na 5. seji dne 14. novembra 2006 na podlagi
zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev
za člane Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, ki so bile 22. oktobra in 12. novembra 2006

Stran

12810 /

Št.

120 / 23. 11. 2006

Uradni list Republike Slovenije

/ Nella V seduta, tenutasi il 14 novembre 2006, la Commissione elettorale comunale particolare del Comune città
di Capodistria ha preso atto, in base ai verbali presentati
dai comitati elettorali, dell’esito delle elezioni dei membri
del Consiglio della comunità autogestita della nazionalità
italiana di Capodistria, svoltesi il 22 ottobre 2006 ed il 12
novembre 2006.

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS. / La relazione è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della RS.
Št./N. 041-1/2004
Koper – Capodistria, 14. 11. 2004
Predsednik
Posebne občinske volilne komisije
Il presidente della Commissione
elettorale comunale particolare
Mihael Svanjak, univ. dipl. prav. /
dott. in giurisp., l.r. / m.p.

I.
Na volitvah dne 22. oktobra in ponovnih volitvah dne
12. novembre 2006 je imelo pravico glasovati 946 volivcev
pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 502
volivcev, od tega 501 na voliščih ter 1 po pošti. / Alle elezioni
del 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006, gli aventi diritto
al voto appartenenti alla comunità nazionale italiana erano
946. Hanno votato 502 elettori aventi diritto, di cui 501 ai
seggi elettorali ed 1 per corrispondenza.
II.
Za volitve članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper je bilo oddanih 486 glasovnic, od
katerih je bilo 16 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več zaporednih številk pred imeni kandidatov oziroma
ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je
bilo 470. Volivci so lahko glasovali za največ devet kandidatov. / Alle elezioni dei membri al Consiglio della comunità
autogestita della nazionalità italiana di Capodistia sono
state consegnate 486 schede, di cui 16 non valide, poiché vi
sono stati segnati più candidati ovvero non è stato possibile
evincervi la volontà dell'elettore. Le schede valide erano
470. Gli elettori potevano votare per un numero massimo
di tre candidati.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
/ I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
1. ALBERTO SCHERIANI
2. MARIO STEFFE`
3. DAVID RUNCO
4. LUISA ANGELINI LIČEN
5. FLAVIO FORLANI
6. MARCO APOLLONIO
7. GIAN FRANCO VINCOLETTO
8. FULVIO RICHTER
9. ALEKSANDRO BURRA
10. MARIA PIA CASAGRANDE
11. MAURIZIO TREMUL

425
319
278
348
292
325
298
303
244
323
232

III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom: I mandati
vengono assegnati ai candidati seguenti:
1. ALBERTO SCHERIANI, 12. 7. 1964, HRVATINI/CREVATINI 13, ANCARAN/ANCARANO;
2. LUISA ANGELINI LIČEN 5. 1. 1954, POBEŠKA CESTA/STRADA DI POBEGHI 2, KOPER/CAPODISTRIA;
3. MARCO APOLLONIO, 23. 2. 1964, POBEŠKA CESTA/STRADA DI POBEGHI 42, KOPER/CAPODISTRIA;
4. MARIA PIA CASAGRANDE, 8. 12. 1944, HRVATINI/CREVATINI 9, ANCARAN/ANCARANO;
5. MARIO STEFFÈ, 15. 8. 1964, BOŠAMARIN/BOSSAMARINO 54, BOŠAMARIN/BOSSAMARINO, KOPER/CAPODISTRIA;
6. FULVIO RICHTER, 25. 1. 1950, KROŽNA CESTA/STRADA CIRCOLARE 67, KOPER/CAPODISTRIA;
7. GIAN FRANCO VINCOLETTO, 9. 9. 1943, ŠMARJE
203, KOPER/CAPODISTRIA;
8. FLAVIO FORLANI, 28. 2. 1955, KOSOVELOV TRG/PIAZZA SREČKO KOSOVEL 4, KOPER/CAPODISTRIA,
9. DAVID RUNCO, 4. 7. 1972, KROŽNA CESTA /STRADA CIRCOLARE 6, KOPER/CAPODISTRIA.

KRŠKO
5135.

Poročilo o izidu splošnih volitev župana
Občine Krško

POROČILO
o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne
23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Krško na
volitvah dne 22. 10. 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati
21.573 volivcev.
Glasovalo je skupaj 11.515 volivcev ali 53,38% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 11.510 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca je bilo 162 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 11.348.
Kandidati so dobili naslednje število (in odstotek) glasov:
1. Janez Požar 673 oziroma 5,93%,
2. Jožef Ribič 318 oziroma 2,80%,
3. Branko Janc 1563 oziroma 13,77%,
4. Stane Pajk 1212 oziroma 10,68%,
5. Franc Bogovič 7582 oziroma 66,81%.
III.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06
– odločba US) ugotovila, da je za župana Občine Krško
izvoljen Franc Bogovič, rojen 2. 2. 1963, Koprivnica 39,
Koprivnica.
Št. 041-2/2006 O12
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.

5136.

Poročilo o izidu splošnih volitev članov
Občinskega sveta Občine Krško

POROČILO
o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta
Občine krško
Občinska volilna komisija je na svoji 11. redni seji dne
23. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
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ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Krško, ugotovila
I.
Št. liste

Glasov

% glasov

Ime liste

1

1542

13,99

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

99

0,89

PREDLAGATELJA MARIJA ČELANA

3

95

0,86

NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA

4

962

8,73

PUM + AS

5

555

5,03

SOCIALNI DEMOKRATI

6

527

4,78

NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE KRŠKO – ROK

7

494

4,48

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA -SNS

8

116

1,05

DRUŠTVO UPOKOJENCEV RAKA

9

2644

24,00

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

10

924

8,38

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

11

1618

14,68

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

12

409

3,71

OO – DeSUS

13

486

4,41

LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH

14

57

0,51

NEODVISNI KANDIDAT OČKERL MIROSLAV

15

488

4,42

LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA

Skupaj:

11016

II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06, 70/06 – Odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 8
mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V
VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Franc Bogovič, roj. 2. 2. 1963, Koprivnica 39, Koprivnica.
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V
VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Jože Slivšek, roj. 29. 9. 1957, Zdole 36a, Zdole.
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V
VOLILNI ENOTI, 3 MANDATI
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, izvoljena je: Apolonija Urek, roj. 28. 10. 1942, Rozmanova
36a, Krško,
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Miran Stanko, roj. 28. 3. 1956, Stritarjeva ulica 17, Krško,
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je: Metod Šonc, roj. 24. 3. 1938, Narpel 22, Krško.
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V
VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena
je: Ana Somrak, roj. 1. 5. 1958, Ulica Anke Salmičeve 55,
Leskovec pri Krškem,
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, izvoljen je: Cvetko Sršen, roj. 22. 9. 1966, Volovnik 4, Leskovec
pri Krškem.
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V
VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
Alojz Kerin, roj. 11. 11. 1962, Ardro 24, Raka.

III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah
se preostalih 21 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih
enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od
1 do 29 (d'Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih
volitvah):
Število mandatov v občini: 29
Zap.
št.

Količnik

Ime liste

1

2644.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

1618.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

3

1542.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

1322.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5

962.00

PUM + AS

6

924.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

7

881.33

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

8

809.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

9

771.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

10

661.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

11

555.00

SOCIALNI DEMOKRATI

12

539.33

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

13

528.80

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

14

527.00

NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA
RAZVOJ OBČINE KRŠKO-ROK

15

514.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
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Zap.
št.

Količnik

Ime liste

16

494.00

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

17

488.00

LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA

18

486.00

LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH

19

481.00

PUM + AS

20

462.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

21

440.67

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

22

409.00

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

23

404.50

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

24

385.50

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

25

377.71

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

26

330.50

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

27

323.60

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

28

320.67

PUM + AS

29

308.40

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

30

308.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

31

293.78

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

32

277.50

SOCIALNI DEMOKRATI

Št.
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Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in
številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila
(tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah).

Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 8 mandatov
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 5 mandatov
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 5 mandatov
– PUM + AS 3 mandate
– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
– SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE
KRŠKO – ROK 1 mandat
– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
– OO DeSUS 1 mandat
– LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH 1 mandat
– LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA 1 mandat,
in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke tega
poročila pripada še:
– SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 3 mandati
– LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 4 mandati
– SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 3 mandati
– PUM + AS 3 mandati
– NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 2 mandata
– SOCIALNI DEMOKRATI 1 mandat
– NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ OBČINE
KRŠKO – ROK 1 mandat
– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 1 mandat
– OO DeSUS 1 mandat
– LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH 1 mandat
– LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA 1 mandat.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena
Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o
lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po
posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh
listah:

Ime liste

VE

Izvoljen je

PUM +AS

3

Metod Šerbec, roj. 14. 6. 1971, Kovinarska 11, Krško

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

5

Martin Kodrič, roj. 30. 1. 1961, Mladje 7, Podbočje

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4

Branko Janc, roj. 26. 4. 1956, Grebenčeva 5a, Leskovec pri
Krškem

SOCIALNI DEMOKRATI

3

Rajmund Veber, roj. 20. 10. 1950, Savska pot 2, Krško

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5

Jožef Zupančič, roj. 14. 3. 1940, Podlipa 7, Raka

NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA RAZVOJ
OBČINE KRŠKO – ROK

5

Ivan Urbanč, roj. 23. 7. 1957, Podbočje 33a, Podbočje

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1

Vojko Omerzu, roj. 19. 9. 1947, 9. februarja 8, Senovo

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

3

Dušan Šiško, roj. 9. 5. 1969, Narpel 18, Krško

LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA

3

Jožef Habinc, roj. 3. 12. 1940, Strma pot 19, Krško

LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH

3

Vilma Jan Špiler, roj. 20. 11. 1959, Zdolska cesta 11, Krško

PUM + AS

1

David Radej, roj. 15. 5. 1979, Mali Kamen 16, Senovo

NOVA SLOVENIJA -KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

3

Janez Požar, roj. 5. 9. 1966, Papirniška ulica 15, Krško
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Ime liste

VE

Izvoljen je

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

Vlado Grahovac, roj. 15. 5. 1961, Reštanj 48, Senovo

OO DeSUS

2

Olga Košir, roj. 17. 1. 1943, Likarjeva ulica 9, Brestanica

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1

Stane Pajk, roj. 30. 1. 1961, Gorenji Leskovec 30, Blanca

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

Rudi Smodič, roj. 5. 4. 1959, Elektrarniška 3a, Brestanica

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2

Marjana Planinc, roj. 20. 10. 1954, Libna 30, Krško

SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

Franc Lekše, roj. 3. 1. 1945, Veliki Trn 18, Krško

SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2

Janez Krajnc, roj. 16. 1. 1939, Likarjeva 6, Brestanica

PUM + AS

4

Boštjan Arh, 5. 7. 1980, Vrtnarska pot 6a, Leskovec pri Krškem

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

5

Janez Nečemer, roj. 26. 4. 1962, Gržeča vas 27, Leskovec pri
Krškem

Imenovani kandidati so bili v skladu z drugim odstavkom
18. člena Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni po vrstnem redu
na posamezni listi, razen kandidata SDS SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE v 5. volilni enoti, ki je bil izvoljen na
podlagi preferenčnih glasov. Preferenčne glasove je za listo v
volilni enoti oddalo 27,9% volivcev, ki so glasovali, izvoljen pa
je bil kandidat, ki je prejel največ preferenčnih glasov, Jožef
Zupančič, 12,68% glasov.

IV.
Člani Občinskega sveta Občine Krško izvoljeni na volitvah 22. 10. 2006 so:
V volilni enoti 1:
1. Franc Bogovič – SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
2. Vlado Grahovac – SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
3. Vojko Omerzu – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
4. Stane Pajk – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
5. David Radej – PUM + AS
V volilni enoti 2:
1. Jože Slivšek – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Marjana Planinc – SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
3. Rudi Smodič – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
4. Janez Krajnc – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
5. Olga Košir – OO DeSUS
V volilni enoti 3:
1. Metod Šonc – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
2. Apolonija Urek – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
3. Miran Stanko – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Metod Šerbec – PUM + AS
5. Rajmund Veber – SOCIALNI DEMOKRATI
6. Dušan Šiško – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
7. Jožef Habinc – LISTA ZA RAZVOJ MOJEGA KRAJA
8. Vilma Jan Špiler – LISTA ZA PRIHODNOST MLADIH
9. Janez Požar – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
V volilni enoti 4:
1. Ana Somrak – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2. Franc Lekše – SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA
3. Cvetko Sršen – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
4. Brane Janc – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
5. Boštjan Arh – PUM + AS
V volilni enoti 5:
1. Alojz Kerin – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Ivan Urbanč – NEODVISNA LISTA NOVIH IDEJ ZA
RAZVOJ OBČINE KRŠKO - ROK
3. Martin Kodrič – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
4. Jožef Zupančič – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Janez Nečemer – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
Št. 041-2/2006 O12
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.

5137.

Poročilo o izidu volitev člana Občinskega
sveta Občine Krško – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06
– odločba US RS) je Posebna volilna komisije za volitve člana občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske
skupnosti na 12. seji dne 25. 10. 2006 sprejela

POROČILO
o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine
Krško – predstavnika romske skupnosti
Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega
sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je
ugotovila naslednje:
I.
Za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti sta bili potrjeni kandidaturi nasled
njih kandidatov:
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1. Zdravka Kovačiča, roj. 4. 5. 1958
naslov: Gorica 40, pošta: Leskovec
poklic: brez poklica,
delo: opravlja javna dela
predlagatelj: Gregor Hudorovič in skupina volivcev
2. Nataše Brajdič, roj. 3. 11. 1979
naslov: Drnovo 90, pošta: Leskovec
poklic: vzgojiteljica predšolskih otrok,
delo: vzgojiteljica, prevajalka, koordinatorka, predavateljica
predlagatelj: Zmago Brajdič in skupina volivcev
II.
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo
vpisanih 129 volivcev.
Naknadno je potrdilo za glasovanje s strani posebne
volilne komisije prejelo 8 volivcev – pripadnikov romske skupnosti.
Skupaj volivcev – pripadnikov romske skupnosti: 137
volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 97 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 8
volivcev.
Skupaj je glasovalo 105 volivcev.
Oddanih je bilo 105 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
III.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Ime in priimek
št. glasov
% glasov
1. Zdravko Kovačič
71
67,62
2. Nataša Brajdič
34
32,38
IV.
Posebna volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi
11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US RS),
član Občinskega sveta Občine Krško – predstavnik romske
skupnosti, izvoljen na lokalnih volitvah v šesti (6.) volilni
enoti, dne 22. 10. 2006: 1. Zdravko Kovačič, roj. 4. 5. 1958,
stanujoč v Leskovcu pri Krškem, Gorica 40.
Št. 	041-4/2006-O12
Krško, dne 25. oktobra 2006
Predsednik
Posebne volilne komisije Krško
Andrej Sluga, univ. dipl. prav., l.r.

5138.

Poročilo o izidu rednih volitev v svete
krajevnih skupnosti v Občini Krško

POROČILO
o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
v Občini Krško
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti
pri ugotavljanju izida glasovanja za člane sveta KS na volitvah 22. 10. 2006 ugotovila:
1. Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike
vpisanih 1747 volivcev. Na voliščih je glasovalo 908 volivcev. Oddanih je bilo 908 glasovnic, od katerih jih je bilo 27
neveljavnih.
Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
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– v 1. volilni enoti:
a) Miran Pavlič, Na Dorcu 5, Brestanica,
b) Margareta Marjetič, Likarjeva 11, Brestanica,
c) Brigita Piltaver Imperl, Na Dorcu 15, Brestanica;
– v 2. volilni enoti:
a) Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, Brestanica,
b) Mirko Avsenak, Cesta na ribnik 7, Brestanica,
c) Jernej Železnik, Cesta na ribnik 5a, Brestanica;
– v 3. volilni enoti:
a) Vlado Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
– v 4. volilni enoti:
a) Anton Tovornik, Stolovnik 30, Brestanica,
b) Edi Vodopivec, Raztez 5, Brestanica;
– v 5. volilni enoti:
a) Franc Pribožič, Anže 14, Brestanica;
– v 6. volilni enoti:
a) Boris Požeg, Dolenji Leskovec 89, Brestanica
b) Metka Simonišek, Dolenji Leskovec 76, Brestanica.
2. Na območju KS Dolenja vas je bilo v volilne imenike
vpisanih 790 volivcev. Na voliščih je glasovalo 515 volivcev.
Oddanih je bilo 515 glasovnic, od katerih jih je bilo 49 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Branimir Franc Vodopivc, Dolenja vas pri Krškem
118, Krško,
b) Karolina Arnšek, Dolenja vas pri Krškem 76, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Lapuh, Spodnji Stari Grad 65, Krško,
b) Matjaž Gomilšek, Spodnji Stari Grad 54, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Jože Starc, Stari Grad 45, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Bogdan Slak, Pesje 4, Krško;
– v 5. volilni enoti:
a) Mihael Planinc, Libna 30, Krško.
3. Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih
466 volivcev. Na voliščih je glasovalo 245 volivcev. Oddanih
je bilo 245 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Gunčar, Čretež pri Krškem 10, Krško,
b) Stanko Alegro, Gunte 9, Krško,
c) Terezija Mavsar, Cesta 23a, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Alojz Kerin st., Straža pri Krškem 2, Krško,
b) Andrej Pirc st., Senožete 4, Krško,
c) Marija Mavsar, Gora 10, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Vladimir Rostohar ml., Golek 4, Krško,
b) Mateja Bizjak, Golek 18, Krško,
c) Jože Šinkovec, Golek 12, Krško.
4. Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike
vpisanih 598 volivcev. Na voliščih je glasovalo 361 volivcev.
Oddanih je bilo 361 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Bogovič, Koprivnica 39, Koprivnica,
b) Peter Planinc, Koprivnica 24, Koprivnica,
c) Marija Božičnik, Veliki dol 8a, Koprivnica;
– v 2. volilni enoti:
a) Andrej Bogovič, Veliki Kamen 33a, Koprivnica,
b) Jožef Božičnik, Veliki Kamen 17, Koprivnica;
– v 3. volilni enoti:
a) Srečko Bohorč, Mrčna sela 32, Koprivnica,
b) Silva Gorjup, Mrčna sela 16, Koprivnica.
5. Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike
vpisanih 6513 volivcev. Na voliščih je glasovalo 3196 volivcev. Oddanih je bilo 3196 glasovnic, od katerih jih je bilo 219
neveljavnih.
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Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Viktor Kožar, Gornje Pijavško 14, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Matjaž Šribar, Pod Goro 23, Krško,
b) Mateja Pajić, Bohoričeva 17, Krško;
– v 3. volilni enoti:
a) Jože Planinc, Humekova 32, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Boštjan Pirc, Milke Kerinove 5, Krško,
b) Janko Hrovat, Grünova 13, Krško;
– v 5. volilni enoti:
a) Zoran Jankovič, Sremič 31, Krško;
– v 6. volilni enoti:
a) Damjan Obradovič, Kajuhova 2, Krško,
b) Metka Uršič, Prešernova 14a, Krško;
– v 7. volilni enoti:
a) Miloš Kukovičič, Kidričeva 11, Krško
b) Dušan Vučajnk, Zupančičeva 11, Krško;
– v 8. volilni enoti:
a) Miro Čelan, Cesta 4. julija 66, Krško,
b) Boštjan Pirc, Cesta 4. julija 66, Krško,
c) Jožica Mikulanc, Rozmanova 48, Krško;
– v 9. volilni enoti:
a) Željko Selak, Poljska pot 1, Krško.
6. Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike vpisanih 800 volivcev. Na voliščih je glasovalo 459
volivcev. Oddanih je bilo 459 glasovnic, od katerih so bile
4 neveljavne.
Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Mihaela Jenžur, Drnovo 59, Leskovec pri Krškem,
b) Alojz Bogolin, Drnovo 48, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Marolt, Drnovo 68, Leskovec pri Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Ladislav Klemenčič, Mrtvice 9, Leskovec pri Krškem,
b) Anton Gregoršanec, Mrtvice 48, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Franc Žibert, Brege 56, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Marolt, Brege 48, Leskovec pri Krškem;
– v 4. volilni enoti:
a) Anton Tršelič, Vihre 31a, Leskovec pri Krškem,
b) Dušan Lukič, Vihre 39, Leskovec pri Krškem;
7. Na območju KS Leskovec pri Krškem je bilo v volilne
imenike vpisanih 1700 volivcev. Na voliščih je glasovalo 993
volivcev. Oddanih je bilo 993 glasovnic, od katerih jih je bilo
27 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Leskovec pri Krškem so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Ana Somrak, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec
pri Krškem,
b) Janez Kerin, Ulica 11. novembra 12, Leskovec pri
Krškem,
c) Ivan Pečnik, Ulica 11. novembra 27, Leskovec pri
Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Vojko Sotošek, Velika vas pri Krškem 63, Leskovec
pri Krškem,
b) Tinkara Pacek, Gorenja vas pri Leskovcu 10a, Leskovec pri Krškem,
c) Jože Mežič, Velika vas pri Krškem 4, Leskovec pri
Krškem;
– v 3. volilni enoti:
b) Jožica Sršen, Volovnik 4, Leskovec pri Krškem,
c) Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, Leskovec pri Krškem
– v 4. volilni enoti:
a) Bojan Mežič, Veniše 4a, Leskovec pri Krškem,
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b) Martin Sintič, Veniše 47, Leskovec pri Krškem;
– v 5. volilni enoti:
a) Bojan Petan, Žadovinek 29, Leskovec pri Krškem;
– v 6. volilni enoti:
a) Ivan Kranjčevič, Kobile 7, Leskovec pri Krškem.
8. Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike
vpisanih 1351 volivcev. Na voliščih je glasovalo 774 volivcev.
Oddanih je bilo 774 glasovnic, od katerih jih je bilo 20 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Jože Gramc, Podbočje 97, Podbočje,
b) Jerneja Požun, Podbočje 41, Podbočje,
c) Milan Urbanč, Podbočje 33, Podbočje;
– v 2. volilni enoti:
a) Marjan Vintar, Dobrava ob Krki 1a, Podbočje;
– v 3. volilni enoti:
a) Darko Kodrič, Šutna 1, Podbočje,
b) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje;
– v 4. volilni enoti:
a) Peter Pavlovič, Veliko Mraševo 45, Podbočje,
b) Stanko Kuhar, Veliko Mraševo 47, Podbočje;
– v 5. volilni enoti:
a) Robert Jarkovič, Brod v Podbočju 23, Podbočje,
b) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje;
– v 6. volilni enoti:
a) Štefan Pirc, Kalce Naklo 2, Podbočje;
– v 7. volilni enoti:
a) Martina Kodrič, Brezovica v Podbočju 14, Podbočje;
– v 8. volilni enoti:
a) Janez Stopar, Prušnja vas 11, Podbočje.
9. Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih
1400 volivcev. Na voliščih je glasovalo 880 volivcev. Oddanih
je bilo 880 glasovnic, od katerih jih je bilo 26 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Stanko Hrušovar, Jelenik 3, Raka;
– v 2. volilni enoti:
a) Silvo Krošelj, Cirje 6, Raka,
b) Barbara Ulčnik Tomažin, Raka 62, Raka,
c) Bojana Češnovar, Cirje 10, Raka;
– v 3. volilni enoti:
a) Robert Kralj, Vrh pri Površju 10, Raka,
b) Aleš Simončič, Brezje pri Raki 5;
– v 4. volilni enoti:
a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka,
b) Franc Cerovšek, Smednik 8, Raka,
c) Branko Pečarič, Gmajna 8, Raka;
– v 5. volilni enoti:
a) Helena Zupančič, Dolga Raka 15, Raka,
b) Igor Pirc, Zaloke 6, Raka;
– v 6. volilni enoti:
a) Alojz Kerin, Ardro pri Raki 24, Raka,
b) Mitja Tomažin, Ardro pri Raki 19, Raka.
10. Na območju KS Rožno - Presladol je bilo v volilne
imenike vpisanih 348 volivcev. Na voliščih je glasovalo 167
volivcev. Oddanih je bilo 167 glasovnic, od katerih je bila
1 neveljavna.
Za člane Sveta KS Rožno - Presladol so bili izvoljeni:
a) Anton Bohorč, Rožno 38a, Brestanica,
b) Franc Gole ml., Rožno 3a, Brestanica,
c) Rafko Kranjc, Presladol 62a, Brestanica,
d) Branko Dvoršek, Presladol 21, Brestanica,
e) Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, Brestanica,
f) Božidar Sajovec, Presladol 52, Brestanica,
g) Jožica Stopar, Rožno 50, Brestanica.
11. Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike
vpisanih 3271 volivcev. Na voliščih je glasovalo 1653 volivcev. Oddanih je bilo 1653 glasovnic, od katerih jih je bilo
35 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
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– v 1. volilni enoti:
a) Jože Požun, Senovo, Titova cesta 75;
b) Mirela Zalokar, Senovo, Pot na Armes 29,
– v 2. volilni enoti:
a) Anton Petrovič, Senovo, Titova cesta 98,
b) Andrej Radi, Senovo, Titova cesta 100;
c) Ivana Dernač, Senovo, Titova cesta 90,
– v 3. volilni enoti:
a) Janika Umek, Senovo, Cesta 3. julija 10,
b) Jožef Ribič, Senovo, Tomšičeva cesta 4a,
c) Tomaž Cigler, Senovo, Rudarska cesta 11;
– v 4. volilni enoti:
a) David Radej, Mali Kamen 16, Senovo;
– v 5. volilni enoti:
a) Vlado Grahovac, Reštanj 48, Senovo;
– v 6. volilni enoti:
a) Matija Čižmek, Dovško 5, Senovo;
– v 7. volilni enoti:
a) Ladislav Cerjak, Šedem 21, Senovo;
– v 8. volilni enoti:
a) Silvo Kozole, Dobrova 50, Senovo;
– v 9. volilni enoti:
a) Marijan Abram, Brezje pri Dovškem 19, Senovo;
– v 10. volilni enoti:
a) Alojz Povše, Gorenji Leskovec 16, Blanca.
12. Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike
vpisanih 440 volivcev. Na voliščih je glasovalo 239 volivcev.
Oddanih je bilo 239 glasovnic, od katerih jih je bilo 7 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Metka Resnik, Straža pri Raki 11, Raka,
b) Marijan Tomažin, Straža pri Raki 15a, Raka;
– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Mežič, Senuše 52, Leskovec pri Krškem,
b) Jože Tomažin, Senuše 27, Leskovec pri Krškem,
c) Anica Dirnbek, Drenovec pri Leskovcu 4, Leskovec
pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Bernardka Zorko, Brezovska gora 19, Leskovec pri
Krškem,
b) Franc Kranjčevič, Brezje pri Senušah 4, Leskovec
pri Krškem.
13. Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike vpisanih 781 volivcev. Na voliščih je glasovalo 500
volivcev. Oddanih je bilo 500 glasovnic, od katerih jih je bilo
39 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Franc Nečemer, Veliki Podlog 64, Leskovec pri
Krškem,
b) Franc Žičkar, Veliki Podlog 62, Leskovec pri Krškem,
c) Bojan Arh, Veliki Podlog 61, Leskovec pri Krškem;
– v 2. volilni enoti:
a) Rafael Urbanč, Gorica 20, Leskovec pri Krškem;
– v 3. volilni enoti:
a) Simon Urbanč, Jelše 13, Leskovec pri Krškem;
– v 4. volilni enoti:
a) Andrej Božič, Mali Podlog 24, Leskovec pri Krškem;
– v 5. volilni enoti:
a) Jože Urbanč, Gržeča vas 13, Leskovec pri Krškem.
14. Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike
vpisanih 562 volivcev. Na voliščih je glasovalo 309 volivcev.
Oddanih je bilo 308 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Trn so bili izvoljeni:
a) Franc Lekše, Veliki Trn 18, Krško,
b) Matej Kerin, Lomno 22, Krško,
c) Anton Žaren, Vrhulje 7, Krško,
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d) Alojz Pirc, Ravni 3, Krško,
e) Janko Gabrič, Ženje 7a, Krško,
f) Bojana Jamnik, Kočno 1, Krško,
g) Ivan Lekše, Smečice 4, Krško.
15. Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 710 volivcev. Na voliščih je glasovalo 368 volivcev.
Oddanih je bilo 368 glasovnic, od katerih jih je bilo 16 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Ana Špiler, Anovec 3, Krško,
b) Vinko Planinc, Anovec 10, Krško;
– v 2. volilni enoti:
a) Rudolf Černoga, Zdole 23, Zdole;
b) Jože Slivšek, Zdole 36a, Zdole,
c) Aleksandra Žnideršič, Zdole 40 c, Zdole,
– v 3. volilni enoti:
a) Frančišek Ogorevc, Ravne pri Zdolah 39, Krško,
b) Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, Krško;
– v 4. volilni enoti:
a) Jože Dular, Kostanjek 20, Krško,
b) Zdenka Beuc, Kostanjek 17, Krško.
Št. 041-5/2006 O12
Krško, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti
Dolenja vas, 22. oktobra 2006

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja
vas, 22. oktobra 2006
I.
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 11. redni seji,
dne 23. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja
vas, 22. oktobra 2006, zapisnika o delu volilnega odbora na
referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas
na predčasnem glasovanju ter zapisnika o delu Občinske
volilne komisije Krško pri ugotavljanju izida glasovanja za
uvedbo samoprispevka v KS Dolenja vas po pošti, ugotovila
naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 712 glasovalnih upravičencev, pri čemer je bilo 712
upravičencev, ki so bili vpisani v volilne imenike, medtem ko
ni s potrdilom glasoval nobeden upravičenec.
Na voliščih je glasovalo skupaj 421 upravičencev
(59,13%). Nihče ni glasoval s potrdilom.
Oddanih je bilo 421 glasovnic, od katerih je bila 1
glasovnica neveljavna, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje
volivca.
Veljavnih je bilo 420 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje, ki se glasi:
»Na referendumu, dne 22. oktobra 2006, za uvedbo
samoprispevka v denarju, za čas od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2010, na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, ki se bo
porabil za:
– izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Dolenji
vasi,
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po investicijskem programu, ki ga je izdelal Projektni
biro Region d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice in je bil potrjen na redni seji Občinskega sveta Občine
Krško, dne 21. 9. 2006 in načinu plačevanja in drugimi pogoji,
ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka,
za katerega bodo zavezanci samoprispevka s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas in fitzične
osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih zemljišč na
območju Krajevne skupnosti Dolenja vas, pa na tem območju
nimajo stalnega bivališča, plačevali v denarju po stopnji 1%
od bruto dohodka, glasujem,«
je z besedo »ZA« odgovorilo 84 upravičencev, ali 20%
od veljavnih glasovnic oziroma z besedo »PROTI« odgovorilo 336 upravičencev ali 80% od veljavnih glasovnic.
II.
Iz poročila izhaja, da referendum o uvedbi samoprispevka ni uspel, saj se je od 712 volilnih upravičencev referenduma udeležilo 421 glasovalnih upravičencev
(59,13%); od tega jih je samo 84 (20%) odgovorilo pritrdilno. Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01)
namreč v 2. členu določa, da se samoprispevek uvede le
v primeru, če se je zanj izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se je glasovanja
udeležila večina.
Št. 042-1/2006 O301
Krško, dne 23. oktobra 2006
Predsednica
OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ. dipl. prav., l.r.

KUZMA
5140.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma je na seji
dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana
Občine Kuzma na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja in izid volitev za župana občine.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1453 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 918 volivcev ali 63,18% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 918 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku,
b) 0 volivcev glasovalo po pošti.
II.
Za volitve župana občine je bilo oddanih 918 glasovnic, od katerih je bilo 892 veljavnih. Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo
26 glasovnic neveljavnih. Edini kandidat je dobil naslednje
število glasov:
1. Jožef Škalič
892 glasov ali 100%.
III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena
Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana
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Občine Kuzma izvoljen JOŽEF ŠKALIČ, roj. 17. 12. 1963,
stanujoč na Gornjih Slavečih 16, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 041-1/2006-112
Kuzma, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar, dipl. prav., l.r.

5141.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah,
ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US,
v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija Občine
Kuzma na seji dne 24. oktobra 2006 sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
Občinska volilna komisija Občine Kuzma, je na seji
dne 24. oktobra 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta Občine Kuzma na volitvah 22. oktobra
2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane
občinskega sveta Občine Kuzma.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 1453 volivcev.
V 5. volilnih enotah je skupaj glasovalo 918 volivcev
oziroma 63,18% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti,
in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 233 volivcev, od tega
veljavnih 227, neveljavnih 6 glasovnic
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 309 volivcev, od tega
veljavnih 305, neveljavnih 4 glasovnic
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 262 volivcev, od tega
veljavnih 258, neveljavnih 4 glasovnic
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 151 volivcev, od tega
veljavnih 148, neveljavnih 3 glasovnic
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 137 volivcev, od tega
veljavnih 137 glasovnic.
II.
1. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darko Tivold 94 glasov ali 48,96%
2. Vincenc Kramar 51 glasov ali 26,56%
3. Tatjana Rajnar 19 glasov ali 9,90%
4. Bojan Horvat 88 glasov ali 45,83%
5. Dezider Cener 19 glasov ali 9,90%
6. Štefan Škaper 69 glasov ali 35,94%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Darko Tivold, roj. 26. 9. 1961, Dolič 95b
2. Bojan Horvat, roj. 7. 2. 1975, Dolič 18
2. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Slavko Krpič 211 glasov ali 85,77%
2. Tamara Kerec 38 glasov ali 15,45%
3. Jože Škodnik 58 glasov ali 23,58%
4. Roman Fartek 131 glasov ali 53,25%
5. Alojz Benko Jakupčić 20 glasov ali 8,13%
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Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Slavko Krpič, roj. 5. 1. 1972, Gornji Slaveči 52
2. Roman Fartek, roj. 27. 9. 1965, Gornji Slaveči 115
3 volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Šafer 87 glasov ali 35,51%
2. Drago Kerec 151 glasov ali 61,63%
3. Miran Petek 114 glasov ali 46,53%
4. Jože Bunderla 31 glasov ali 12,65%
5. Andreja Horvat 35 glasov ali 14,29%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Drago Kerec, roj. 16. 3. 1953, Kuzma 69
2. Miran Petek, roj. 15. 3. 1963, Kuzma 57
4. volilna enota:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alenka Žohar 37 glasov ali 29,13%
2. Ignac Klement 90 glasov ali 70,87%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Ignac Klement, roj. 6. 11. 1947, Matjaševci 44
5. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Stanislav Žampar 95 glasov ali 100,00%
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Stanislav Žampar, roj. 22. 3. 1968, Trdkova 3
Št. 50/2002-OVK
Kuzma, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Kuzma
Marija Pelcar, dipl. prav., l.r.

5142.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Kuzma – predstavnika romske
skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah,
ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US,
v nadaljevanju: ZLV), je Posebna občinska volilna komisija
Občine Kuzma na seji dne 24. oktobra 2006 sprejela

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Kuzma – predstavnika romske skupnosti
Posebna občinska volilna komisija Občine Kuzma, je na
seji dne 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov
Občinskega sveta Občine Kuzma – predstavnika romske
skupnosti na volitvah 22. oktobra 2006, ugotovila rezultate
glasovanja in izid volitev za člana Občinskega sveta Občine
Kuzma – predstavnika romske skupnosti.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 49 volivcev.
V 6. volilni enoti je skupaj glasovalo 17 volivcev (od tega
s potrdili 0), oziroma 34,69%, in sicer je bilo vseh 17 glasovnic veljavnih.
II.
6. volilna enota:
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. Emil Horvat 17 glasov ali 100,00%
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Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. EMIL HORVAT, roj. 31. 12. 1955, Kuzma 66.
Št. 041-1/2006-111
Kuzma, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Posebne občinske
volilne komisije Občine Kuzma
Andreja Bukovec, dipl. prav., l.r.

LAŠKO
5143.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra
2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog)

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana
Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in
12. novembra 2006 (2. krog)
Občinska volilna komisija Laško je na svoji seji dne 13. novembra 2006, v sejni sobi Občine Laško, na podlagi zapisnikov
o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Laško ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno
glasovanje za prvi in drugi krog volitev župana

u g o t o v i l a:
Volitve za župana so potekale v dveh krogih, dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006. V prvem in v drugem krogu
je glasovanje potekalo v Občini Laško na 34 voliščih ter na
enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18. in
19. oktobra 2006 (1. krog) ter 7., 8. in 9. novembra 2006
(2. krog), skupaj na 35 voliščih.
1. KROG
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 11.531 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od
volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 6320 volivcev. Po pošti je glasovalo 20 volivcev.
2. Oddanih je bilo 6320 glasovnic, od tega:
– 6191 veljavnih glasovnic,
– 129 neveljavnih glasovnic.
3. Posamezni kandidati za župana Občine Laško so
dobili naslednje število glasov:
– JOŽEF RAJH
2570
ali 41,51%
– FRANC ZDOLŠEK
1844
ali 29,79%
– JOŽE SENICA
806
ali 13,02%
– ANDREJ MAVRI
577
ali 9,32%
– IGOR KNEZ
394
ali 6,36%
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami
drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se je
opravil drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila
največ glasov, in sicer med:
– JOŽEFOM RAJHOM, rojenim 29. 8. 1946, stanujočim
Kidričeva 45, Laško in
– FRANCEM ZDOLŠKOM, rojenim 12. 5. 1959, stanujočim Cesta na Svetino 48, Laško.
2. KROG
1. Na volitvah 12. novembra 2006 je imelo pravico voliti
skupaj 11.525 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od
volivcev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 6326 volivcev. Po pošti je glasovalo 5 volivcev.
2. Oddanih je bilo 6326 glasovnic, od tega:
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– 6273 veljavnih glasovnic,
– 53 neveljavnih glasovnic.
3. V drugem krogu volitev sta kandidata sta prejela
naslednje število glasov:
– JOŽEF RAJH
3095
ali 49,34%
– FRANC ZDOLŠEK
3178
ali 50,66%
4. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Laško izvoljen FRANC ZDOLŠEK, rojen 12. 5.
1959, stanujoč Cesta na Svetino 48, Laško, po poklicu ekonomist, ker je prejel večino veljavnih glasovnic.
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.

MISLINJA
5144.

Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih
volitvah 22. 10. 2006 za člane občinskega
sveta in župana

POROČILO
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 22. 10.
2006 za člane občinskega sveta in župana
A.
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. oktobra
2006 ob 18. uri in 25. oktobra 2006 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Mislinja.
Navzoči so bili:
1. Ana SKOBIR, predsednica
2. Vesna POGOREVC, namestnica predsednice
3. Cvetko HERLAH, član
4. Marko TOVŠAK, član
5. Bogdan KUKOVEC, član
6. Vili TOVŠAK, namestnik člana
7. Roman SINREIH, namestnik člana
8. Karmen PUŠNIK, namestnica člana.
B.
Pri delu volilne komisije je bil navzoč tudi tajnik občinske
volilne komisije Drago Pogorevc.
C.
VOLITVE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. a.1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 3.843 volivcev.
a.2. S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 3.843
2. Glasovalo je
b.1. po volilnih imenikih 2.602 volivcev (vključno s pošto).
b.2. s potrdilom 0 volivcev,
b.3. po pošti sta glasovala 2 volivca
3. SKUPAJ VSEH ODDANIH GLASOVNIC 2.602
4. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca
je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 111
D.
Občinska volilna komisija je v skladu z 86. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06,
70/06), v nadaljevanju ZLV, ugotovila volilni izid lokalnih
volitev za člane občinskega sveta. Posamezne liste kandidatov za člane Občinskega sveta Mislinja so dobile naslednje
skupno število glasov:
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VOLILNA ENOTA 01
Št.

Ime liste

Glasov

% glasov

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

346

21,56%

2.

SOCIALNI DEMOKRATI

203

12,65%

3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

57

3,55%

4.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

180

11,21%

5.

HLIŠ MILAN (KIČO)

187

11,65%

6.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

175

10,90%

7.

NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ IN PRAVIČNOST V OBČINI MISLINJA

29

1,81%

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

175

10,90%

9.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

253

15,76%

Glasov

% glasov

VOLILNA ENOTA 02

Št.

Ime liste

1.

SOCIALNI DEMOKRATI

192

21,67%

2.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

145

16,37%

3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

46

5,19%

4.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

190

21,44%

5.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

69

7,79%

6.

HROVAT FRANC

25

2,82%

7.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

184

20,77

8.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

35

3,95%

VOLILNI IZIDI PO VOLIŠČIH V VOLILNI ENOTI
volilna enota 01
VOLIŠČE: 1 – GASILSKI DOM DOVŽE
VOLIŠČE: 2 – ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ
VOLIŠČE: 3 – GASILSKI DOM MISLINJA
VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE
VOLIŠČE 997 – GLASOVANJE PO POŠTI (VOKA)

Št.

Ime liste

Št. glasov po voliščih
Vol. št. 901

Vol. št. 997

Vol. št. 1

Vol. št. 2

Vol. št. 3

Skupaj:

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6

0

58

92

190

346

2.

SOCIALNI DEMOKRATI

1

0

10

47

145

203

3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

0

0

11

27

19

57

4.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

1

0

79

31

69

180

5.

HLIŠ MILAN – KIČO

1

0

11

13

162

187

6.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

0

22

78

74

175

7.

NEODVISNA STRANKA ZA RAZVOJ IN
PRAVIČNOST V OBČINI MISLINJA

1

0

5

5

18

29

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV

0

2

42

37

94

173

9.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

0

22

63

166

253

13

2

260

393

937

1.605

Skupaj:
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volilna enota 02
VOLIŠČE: 4 – OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE
VOLIŠČE: 5 – ZADRUŽNI DOM DOLIČ
VOLIŠČE: 6 – OSNOVNA ŠOLA DOLIČ
VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE

Št.

Ime liste

Št. glasov po voliščih
Vol. št. 901

Vol. št. 4

Vol. št. 5

Vol. št. 6

Skupaj:

1.

SOCIALNI DEMOKRATI

3

25

123

41

192

2.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

0

16

68

61

145

3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA

0

3

4

39

46

4.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1

83

47

59

190

5.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1

37

7

24

69

6.

HROVAT FRANC

0

0

2

23

25

7.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1

15

55

113

184

8.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

0

7

21

7

35

Skupaj:

6

186

327

367

886

V nadaljevanju je občinska volilna komisija v skladu z 15., 16., 17. in 18. členom ZLV, razdelila mandate.
Najprej je občinska volilna komisija ugotovila izid glasovanja za vsako volilno enoto posebej, tako je ugotovila, koliko glasov
je dobila vsaka lista kandidatov, nato je seštela glasove vseh list v volilni enoti. Tako dobljeno število je delila s številom članov
občinskega sveta in dobila količnik volilne enote. S tem količnikom je delila volilne glasove vsake liste in ugotovila pripadajoče
število mandatov posameznih list na osnovi navadnega – Harejevega volilnega količnika. Na podlagi tega izračuna je po volilnem
količniku razdeljenih 5 mandatov v volilni enoti 1 in 3 mandati v volilni enoti 2.
Primer: VE 1: Veljavnih je bilo 1.605 glasovnic, te se delijo s skupnim številom mandatov v VE. Volilni količnik VE je 1.605: 9
= 178,33. S tem količnikom se delijo dobljeni glasovi vsake posamezne liste in dobijo direktni mandati.
MANDATI ZA OBČINSKI SVET – PO VOLILNIH ENOTAH – IZRAČUN PO HAREJEVEM KOLIČNIKU
Volilna enota 01
Skupno število mandatov v volilni enoti je 9.
Volilni količnik je: 178,33

Št.

Ime liste

Glasov

% glasov

Mandati

% ostankov
glasov

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

346

21,56

1

94,02

2.

SOCIALNI DEMOKRATI

203

12,65

1

13,83

3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

57

3,55

0

31,96

4.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

180

11,21

1

0,93

5.

HLIŠ MILAN (KIČO)

187

11,65

1

4,86

6.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

175

10,90

0

98,13

7.

NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ IN PRAVIČNOST V OBČINI
MISLINJA

29

1,81

0

16,26

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

175

10,90

0

98,13

9.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

253

15.76

1

41,87

SKUPAJ MANDATOV PO VOLILNEM KOLIČNIKU

5

Volilna enota 02
Skupno število mandatov v volilni enoti je 5.
Volilni količnik je: 177,20

Št.

Ime liste

Glasov

%glasov

Mandati

% ostanki
glasov

1.

SOCIALNI DEMOKRATI

192

21,67

1

8,35

2.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

145

16,37

0

81,83
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3.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

4.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

6.

HROVAT FRANC

7.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

8.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

46

5,19

0

25,96

190

21,44

1

7,22

69

7,79

0

38,94

25

2,82

0

14,11

184

20,77

1

3,84

35

3,95

0

19,75

SKUPAJ MANDATOV PO VOLILNEM KOLIČNIKU
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je ostalo v
obeh volilnih enotah nepodeljenih še 6 mandatov. V skladu s
16. členom Zakona o lokalnih volitvah se mandati, ki niso bili
razdeljeni v volilnih enotah po volilnem količniku, razdelijo med
istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah,
glede na skupno število glasov, ki so jih dobile v obeh volilnih
enotah oziroma v celi občini po d´Hondtovem sistemu.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko
mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu
glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na
podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako,
da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do skupnega števila
mandatov.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljeno s števili od 1 do 14
(d´Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 14 količnikov na
podlagi računalniškega izračuna naslednje:

Zap.
št.

Količnik

Št.
liste

Ime liste

1

530,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

2

398,00

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

3

395,00

SOCIALNI DEMOKRATI

4

365,00

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

5

265,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

6

244,00

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

7

215,00

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

8

199,00

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

9

197,50

SOCIALNI DEMOKRATI

10

182,50

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

11

176,67

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

12

132,67

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

13

132,50

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

14

131,67

SOCIALNI DEMOKRATI

15

122,00

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

3
Zap.
št.

Količnik

Št.
liste

Ime liste

16

121,67

SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

17

107,50

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

18

106,00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

19

102,00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Mislinja dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in
številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih
enotah. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti. V primeru, da v tej volilni enoti ni več prostora, se mandat
prenese v drugo volilno enoto, kjer je še prostor.
Pri delitvi preostalih mandatov na ravni občine se ne upoštevajo liste volivcev ki je bila vložena samo v eni volilni enoti.
Ker je po volilnem količniku že razdeljenih 8 mandatov je
ostalih 6 mandatov dodeljenih na podlagi največjih ostankov
glasov v razmerju do količnikov po volilnih enotah.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da pripada po
d,Hondtovem sistemu posameznim listam, ki so bile vložene v
obeh volilnih enotah, naslednje število mandatov:

SDS

SD

SNS

SLS

DESUS

LDS

2

0

0

1

1

2

Iz navedenega sledi, da so posamezne liste kandidatov
dobile naslednje skupno število mandatov po naslednjih metodah obračuna količnikov:
1. Lista SDS je dobila 4 mandate, in sicer 2 mandata
po volilnem količniku, od katerih je dobila v volilni enoti 01 en
mandat in v volilni enoti 02 en mandat, 2 mandata pa je dobila
na podlagi največjih ostankov glasov v razmerju do količnikov,
od tega en mandat v volilni enoti 01 in en mandat v volilni enoti
02.
2. Lista SD je dobila 2 mandata, po volilnem količniku v
volilni enoti 01 en mandat in en mandat v volilni enoti 02.
3. Lista SNS je dobila 1 mandat po volilnem količniku, v
volilni enoti 01.
4. Lista SLS je dobila 2 mandata, en mandat po volilnem
količniku, v volilni enoti 01, en mandat pa na podlagi ostankov
glasov v volilni enoti 02.
5. Lista DeSUS je dobila 1 mandat, na podlagi največjih
ostankov glasov, v volilni enoti 01.
6. Lista LDS je dobila 3 mandate, 1 mandat po volilnem
količniku, v volilni enoti 01, dva mandata pa na podlagi največjih ostankov glasov, enega v volilni enoti 01, enega pa volilni
enoti 02.
7. Lista Hliš Milan (Kičo) je dobila 1 mandat po volilnem
količniku, v volilni enoti 01.
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IZVOLJENI KANDIDATI NA PODLAGI PREFERENČNIH
GLASOV
Volilna komisija je pri pregledu preferenčnih glasov ugotovila, da je na podlagi preferenčnih glasov bilo izvoljenih 5
članov občinskega sveta, in sicer:

1. JERNEJ MRAK

5.

SDS (31 preferenčnih glasov)
LDS (25 preferenčnih glasov)

5. ANDREJ BOROVNIK

DeSUS (21 preferenčnih
glasov)

8.

2.

3.

4.

1. HILDA TOVŠAK, roj. 26. 10. 1950,
Šentilj pod Turjakom 81b, Mislinja

1

2. JERNEJ MRAK, roj. 8. 7. 1963,
Završe 13, Mislinja

2

1. ANDREJ BOROVNIK, roj. 18. 11.
1938, Dovže 25a, Mislinja
9.

Volilna
enota št.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. MATJAŽ TOVŠAK, roj. 15. 9. 1972,
Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja

1

2. ZLATA KREBL, roj. 19. 8. 1951,
Gozdarska cesta 86, Mislinja

1

3. BOŠTJAN PAVLIČ, roj. 31. 3. 1976,
Gornji Dolič 39b, Mislinja

2

4. VILI ROŠER, roj. 28. 10. 1973,
Kozjak 17, Mislinja

2

SOCIALNI DEMOKRATI
1. ŽIVKO JESENIČNIK, roj. 15. 12.
1959, Straže 69, Mislinja

1

2. FRANC ŠILAK, roj. 9. 3. 1954,
Kozjak 19, Mislinja

2

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1. MARKO SMRTNIK, roj. 28. 8. 1972,
Dovže 15a, Mislinja

1

HLIŠ MILAN KIČO roj. 8. 6. 1953,
Ob Gozdu 2, Mislinja

1

1

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Na podlagi opisanih postopkov je Občinska volilna komisija ugotovila, da so člani Občinskega sveta Občine Mislinja,
izvoljeni na volitvah dne 22. 10. 2006, naslednji:

1.

Volilna
enota št.

DeSUS DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Celoten pregled s podatki preferenčnih glasov, ki so bili
podeljeni kandidatom za občinski svet (računalniški izpis), je
priloga k poročilu.

Ime liste
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SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2. PRIMOŽ POGOREVC LDS (45 preferenčnih glasov)
4. ZDRAVKO POGOREVC

Stran

Ime liste

SLS (47 preferenčnih glasov)

3. VILI ROŠER
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1. MARJAN KRIŽAJ, roj. 1. 12. 1942,
Gozdarska cesta 17, Mislinja

1

2. PRIMOŽ POGOREVC, roj. 28. 5.
1976, Gozdarska cesta 68, Mislinja

1

3. ZDRAVKO POGOREVC, roj. 10. 3.
1955, Tolsti Vrh 40a, Mislinja

2

E.
VOLITVE ZA ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila
1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih
3.843 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 3.843
2. Glasovalo je:
– po volilnih imenikih 2602 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
– po pošti sta glasovala 2 volivca.
3. SKUPAJ VSEH ODDANIH GLASOVNIC 2.602.
4. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz
drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca,
je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 33
GLASOVANJE ZA ŽUPANA PO VOLIŠČIH
volilna enota št. 1
VOLIŠČE: 1 – GASILSKI DOM DOVŽE
VOLIŠČE: 2 – ZADRUŽNI DOM ŠENTILJ
VOLIŠČE: 3 – GASILSKI DOM MISLINJA
VOLIŠČE: 901 – PREDČASNO GLASOVANJE
VOLIŠČE 997 – GLASOVANJE PO POŠTI
volilna enota št. 2
VOLIŠČE: 4 – OSNOVNA ŠOLA ZAVRŠE
VOLIŠČE: 5 – ZADRUŽNI DOM DOLIČ
VOLIŠČE: 6 – OSNOVNA ŠOLA DOLIČ

Število glasov po voliščih
Vol.
997
Kandidat

Vol. 901

Glasov Glasov

%

Vol. 1

Glasov

Vol. 2

%

Glasov

vol. 3

%

Glasov

Vol. 4

%

Glasov

vol. 5

%

1. Mirko
Tovšak

1

1

5,26

61

23,02

99

24,57

266

27,39

15

7,46

2. Viktor
Robnik

1

12

63,16

186

70,19

239

59,31

560

57,67

172

85,57

3. Rado
Jeromel

0

6

31,58

18

6,79

65

16,13

145

14,93

14

6,97

Glasov

29

vol. 6

%

Glasov

Skupaj

%

8,71

36

9,60

508

265 79,58

291

77,60

1.726

48

12,80

335

39

11,71

Stran
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3. Cvetko HERLAH, član
4. Marko TOVŠAK, član
5. Bogdan KUKOVEC, član
6. Vili TOVŠAK, namestnik člana
7. Roman SINREIH, namestnik člana
8. Karmen PUŠNIK, namestnica člana.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

Kandidat

Število glasov

% glasov

1.

MIRKO TOVŠAK

508

19,77

2.

VIKTOR ROBNIK

1.726

67,19

3.

RADO JEROMEL

335

13,04

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen kandidat:
ROBNIK VIKTOR, rojen 30. 8. 1946, univ. dipl. ekon.,
Gozdarska cesta 16, 2382 Mislinja.

F.
Občinska volilna komisija je dne 25. 10. 2006 ponovno
pregledala vse glasovnice za občinski svet z obeh volilnih enot in ugotovila določena odstopanja pri preferenčnih
glasovih, in sicer v volilni enoti 02 je na listi LDS ugotovila
razliko pri glasovih za kandidata Pogorevc Zdravka za + 1
preferenčni glas, tako da ima skupno 25 preferenčnih glasov
(pri prvotnem štetju je imel kandidat 24 glasov), in pri listi SLS
za kandidata Mrak Jerneja za + 45 preferenčnih glasov, tako
da ima skupno 47 preferenčnih glasov. Napake je komisija
zapisniško odpravila, pri čemer so popravljeni rezultati upoštevani pri ugotovitvi volilnega izida.
Komisija je obravnavala tudi ugovor, ki ga je v pisni
obliki podal kandidat za člana občinskega sveta in za člana
vaške skupnosti, Jožef Kotnik, ki navaja, da so bili volivci v
zmoti, ker so na glasovnico za občinski svet v prostor, kjer
se zapiše prefrenčni glas, pomotoma zapisali št. 6, to pa je
številka iz liste kandidatov za svet vaške skupnosti Dolič,
pod katero je bil Jožef Kotnik naveden na listi kandidatov
za Svet vaške skupnosti. Komisija ugotavlja, da zmota ni
upravičena, saj so bile glasovnice izdelane v skladu z ZLV in
navodili Republiške volilne komisije. Ravno tako so bile za
vsako glasovanje posebne glasovnice, ki so se medsebojno
razlikovale tudi po barvi, poleg tega je bilo na glasovnici tudi
navodilo, kako naj glasujejo.
Pri volitvah župana občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
G.
Občinska volilna komisija je delo zaključila dne 25. 10.
2006 ob 20. uri.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Mislinja
Ana Skobir, univ. dipl. prav., l.r.
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Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih
volitvah 22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti
Dovže, Završe in Dolič

POROČILO
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah
22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti Dovže,
Završe in Dolič
A.
Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. 10. 2006
ob 18. uri in dne 25. 10. 2006 ob 16. uri v sejni sobi Občine
Mislinja.
Navzoči so bili:
1. Ana SKOBIR, predsednica
2. Vesna POGOREVC, namestnica predsednice

B.
Pri delu volilne komisije je bil navzoč tudi tajnik občinske
volilne komisije Drago Pogorevc.
C.
Volitve v svet vaške skupnosti Dovže
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dovže
je bilo vpisanih 414 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI DOVŽE: 414
2. Glasovalo je:
– po volilnih imenikih 274 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 274 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
1. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 274
5. SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 11
Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti
Dovže so dobili naslednje število glasov:
Zap.
št.

Ime in priimek

Število dobljenih
glasov

1.

MARIJA VAUKAN SOBOČAN

95

2.

ZVONKO URBANCL

92

3.

ANDREJ BOROVNIK

74

4.

CVETKA KOKOL

89

5.

JOŽE KAŠNIK

6.

ANTON ČAS

85

7.

MARJANA STRMČNIK

51

8.

DRAGO MERZDOVNIK

132

9.

JOŽICA POTOČNIK

10.

VINKO JAVORNIK

11.

MARIJAN JELENKO

109

93
85
114

Glede na to, da se volitve v vaške skupnosti izvedejo
po večinskem sistemu, je izvoljenih tistih pet kandidatov, ki
je dobilo največ glasov. Občinska volilna komisija je v skladu
z določbami ZLV ugotovila, da so za člane sveta Vaške skupnosti Dovže izvoljeni naslednji kandidati:

Zap. Ime in priimek
št.

Število dobljenih glasov

1.

DRAGO MERZDOVNIK

132

2.

MARIJAN JELENKO

114

3.

JOŽE KAŠNIK

109

4.

MARIJA VAUKAN SOBOČAN

95

5.

JOŽICA POTOČNIK

93
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D.
Volitve v svet vaške skupnosti Završe
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Završe
je bilo vpisanih 287 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI
ZAVRŠE: 287
2. Glasovalo je
– po volilnih imenikih 206 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 206 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 206
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo:
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0.
Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti
Završe so dobili naslednje število glasov:
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b) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 33
6. Posamezni kandidati za člane sveta Vaške skupnosti
Dolič so dobili naslednje število glasov:

Zap.
št.

Ime in priimek

Število dobljenih glasov

1.

SUZANA BRODEJ

359

2.

MIRAN BALANT

251

3.

FRANC KURE

218

4.

JOŽICA ŠTIMNIKAR

176

5.

BOJANA REPOLUSK

258

6.

JOŽEF KOTNIK

312

7.

BRANKO NAVERŠNIK

227

8.

MIRAN POGLADIČ

231

9.

IVAN PIRNIK

283

10.

VLADO GLAŽER

184

11.

MIRA ŠUMAH

306

Število dobljenih glasov

12.

MAJDA JANČIČ

138

13.

MAKSIMILJAN BLAŽIČ

104

Zap.
št.

Ime in priimek

1.

ALBERT MIRKAC

107

14.

ROK POTOČNIK

106

2.

LEOPOLD MRAK

74

15.

MAJDA PEJOVNIK

101

106

16.

PETER ŠUMAH

181

17.

IVAN NOVINŠEK

146

18.

DANILO ROŠER

150

19.

ALEŠ ZUPANC

3.

TANJA MEH

4.

LIDIJA ROTOVNIK

89

5.

MIRKO MEH

63

6.

UROŠ KAMENIK

57

7.

IVO VEČKO

32

8.

MARKO KOTNIK

67

9.

IVAN KRENKER

64

Občinska volilna komisija je v skladu z določbami ZLV
ugotovila, da so za člane sveta Vaške skupnosti Završe izvoljeni naslednji kandidati:

Zap.
št.

Ime in priimek

Število dobljenih
glasov

1.

ALBERT MIRKAC

107

2.

TANJA MEH

106

3.

LIDIJA ROTOVNIK

89

4.

LEOPOLD MRAK

74

5.

MARKO KOTNIK

67

E.
Volitve v svet vaške skupnosti Dolič
Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike na območju vaške skupnosti Dolič je
bilo vpisanih 1.097 volivcev.
S potrdilom je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE VAŠKE SKUPNOSTI
DOLIČ: 1.097
2. Glasovalo je
– po volilnih imenikih 706 volivcev
(vključno s pošto)
– s potrdilom 0 volivcev,
SKUPAJ GLASOVALO 706 volivcev.
3. Po pošti je glasovalo 0 volivcev.
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 706
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo:

97

20.

BERNARDA VERBOTEN

136

21.

SILVA ZUPANC

111

22.

ANTON GROBELNIK

23.

DANILO ROŠER

154

24.

IVAN FLORJANČIČ

105

89

Občinska volilna komisija je na podlagi ZLV ugotovila, da
je za člane sveta Vaške skupnosti Dolič izvoljenih naslednjih
9 kandidatov:

Zap.
št.

Ime in priimek

Število dobljenih glasov

1.

SUZANA BRODEJ

359

2.

JOŽEF KOTNIK

312

3.

MIRA ŠUMAH

306

4.

IVAN PIRNIK

283

5.

BOJANA REPOLUSK

258

6.

MIRAN BALANT

251

7.

MIRAN POGLADIČ

231

8.

BRANKO NAVERŠNIK

227

9.

FRANC KURE

218

F.
Občinska volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja, prav tako v
zakonitem pritožbenem roku ni prijela nobenih pritožb.

G.
Občinska volilna komisija je delo zaključila dne 25. 10.
2006 ob 20. uri.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Mislinja
Ana Skobir, univ. dipl. prav., l.r.
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MOKRONOG - TREBELNO

Poročilo o izidu volitev župana in članov
občinskega sveta v Občini Mokronog Trebelno

POROČILO
o izidu volitev župana in članov občinskega
sveta v Občini Mokronog - Trebelno
I.
Občinska volilna komisija občine Mokronog - Trebelno je na seji, dne 24. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve župana Občine Mokronog - Trebelno:
Kandidata sta skupno v Občini Mokronog - Trebelno dobila naslednje število glasov:
Mesto
1.
2.

Kandidat
Anton Maver
Alojz Gregorčič

Predlagatelj
Irena Florjančič in skupina volivcev
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
938
506

% glasov
64,96%
35,04%

SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC = 1444
NEVELJAVNIH GLASOVNIC = 95
ODDANIH GLASOVNIC = 1539
Občinska volilna komisija je dne 24. 10. 2006 sprejela ugotovitveni sklep, da je v Občini Mokronog - Trebelno izvoljen
za župana Anton MAVER.
II.
Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno je na seji dne 24. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za
volitve članov Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno:
Člani Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, izvoljeni na volitvah dne 22. oktobra 2006 so:
VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat
1.
Jože Metelko

Ime liste/predlagatelja
SOCIALNI DEMOKRATI

Št. glasov
70

% glasov
40,23%

VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat
Ime liste/predlagatelja
1.
Elizabeta Žlajpah, dr. med. Matija Žlajpah in skupina volivcev
2.
Peter Deu
Florjančič Irena in skupina volivcev

Št. glasov
204
136

% glasov
28,33%
18,89%

VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat
1. Gregor Škoporc

Ime liste/predlagatelja
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

Št. glasov
57

% glasov
49,57%

VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat
1.
Alojzij Branko Safič

Ime liste/predlagatelja
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

Št. glasov
60

% glasov
32,97%

VOLILNA ENOTA 05
Mesto Kandidat
1.
Edita Dobaj

Ime liste/predlagatelja
Ljubo Dobaj in skupina volivcev

Št. glasov
84

% glasov
57,93%

VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat
1.
Stanislav Urek

Ime liste/predlagatelja
Polona Urek in skupina volivcev

Št. glasov
40

% glasov
26,14%

VOLILNA ENOTA 07
Mesto Kandidat
1.
Milica Korošec

Ime liste/predlagatelja
Cvetan Anton in skupina volivcev

Št. glasov
55

% glasov
57,89%

VOLILNA ENOTA 08
Mesto Kandidat
1.
Jerneja Dragan
2.
Marjan Starič

Ime liste/predlagatelja
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Starič Alenka in skupina volivcev

Št. glasov
54
47

% glasov
37,76%
32,87%

VOLILNA ENOTA 09
Mesto Kandidat
1.
Milan Kotnik

Ime liste/predlagatelja
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
74

% glasov
52,86%

Št. 041-00002-2006
Mokronog, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Mokronog - Trebelno
Alenka Gregorčič, univ. dipl. iur., l.r.
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Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje
dne 22. oktobra 2006

POROČILO
o izidu volitev župana Občine Mozirje dne
22. oktobra 2006
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Št. 041-0001/2006-201
Mozirje, dne 25. oktobra 2006

I.
Za volitve župana Občine Mozirje je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Mozirje, Brezje,
Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju,
Radegunda, Šmihel nad Mozirjem.
Kandidat za župana je bil Ivan SUHOVERŠNIK, roj.
14. 6. 1961, Loke 26, 3330 Mozirje, univ. dipl. teolog.
Predlagatelj kandidature je bil Jože Skornšek in skupina
volivcev.
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih 3279 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo
1883 volivcev. Vseh oddanih glasovnic na volitvah župana
je bilo 1883 oziroma je glasovalo 57,43% volivcev. Vseh
neveljavnih glasovnic je bilo 93, veljavnih glasovnic je bilo
1790.
II.
Na dan glasovanja je glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko od
17. do 19. 10. 2006 glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, ki so oskrbovanci domov za
starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivcem,
ki so bili na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnicah in
so do 19. 10. 2006 občinski volilni komisiji sporočili, da želijo
glasovati, je bilo omogočeno glasovanje po pošti (št. volišča
za glasovanje po pošti je 997).
Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi
volišč na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v
državni zbor določila volišče dostopno invalidom s sedežem
v dvorani TVD PARTIZAN v Mozirju, Na trgu 20. Številka
volišča je 950. Ker občinska volilna komisija do 19. 10.
2006 ni prejela zahtev volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na dan splošnega glasovanja ni
bilo odprto.
Po posameznih voliščih na območju Občine Mozirje je
kandidat za župana prejel naslednje število glasov:
Št.
Št.
oddanih neveljavnih
glasov
glasov

Št.
veljavnih glasov
za kandidata

001

413

29

384

002

466

23

443

003

214

9

205

004

163

1

162

005

193

3

190

006

126

4

122

007

24

0

24

008

239

21

218

901

38

3

35

997

7

0

7

1883

93

1790

skupaj
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III.
V skladu z določbo 1. odstavka 107. člena zakona o
lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandidat,
ki je dobil večino veljavnih glasov, je za župana Občine Mozirje izvoljen Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč
Loke 26, 3330 Mozirje, ki je kot edini kandidat na volitvah
župana od 1883 oddanih glasov prejel 1790 glasov.

Občinska volilna komisija Občine Mozirje je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja na rednih
volitvah župana Občine Mozirje, ki so bile 22. oktobra 2006:

Volišče

Stran

Predsednica
Občinske volilne komisije
Janja Port l.r.
Člani:
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.

5148.

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega
sveta Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Mozirje dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Mozirje je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja na rednih
volitvah članov Občinskega sveta Občine Mozirje, ki so bile
22. oktobra 2006:
I.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje je
bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja:
Mozirje, Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija,
Loke pri Mozirju, Radegunda, Šmihel nad Mozirjem.
Volilo se je 13 članov občinskega sveta.
Za volitve članov občinskega sveta je občinska volilna
komisija potrdila osem list kandidatov.
II.
V volilne imenike za območje Občine Mozirje je vpisanih
3279 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 1883
volivcev oziroma 57,43%. Oddanih glasovnic je bilo 1883, od
tega veljavnih 1798 in 85 neveljavnih.
Na dan glasovanja je glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan glasovanja odsotni, so lahko od
17. do 19. 10. 2006 glasovali na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, ki so oskrbovanci domov za
starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivcem,
ki so bili na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnicah in
so do 19. 10. 2006 občinski volilni komisiji sporočili, da želijo
glasovati, je bilo omogočeno glasovanje po pošti (št. volišča
za glasovanje po pošti je 997).
Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi
volišč na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, določila volišče dostopno invalidom s sedežem
v dvorani TVD PARTIZAN v Mozirju, Na trgu 20. Številka
volišča je 950. Ker občinska volilna komisija do 19. 10.
2006 ni prejela zahtev volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na dan splošnega glasovanja ni
bilo odprto.
Po posameznih voliščih na območju Občine Mozirje so
posamezne liste kandidatov prejele naslednje število glasov:
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VOLILNA ENOTA 01
Volišče: 001 KULTURNI DOM MOZIRJE
Oddanih gl.: 413
Neveljavnih gl.: 23
Zap.
št.

Ime liste

1

Volišče: 004 PEČNIK, RADEGUNDA 49
Oddanih gl.: 163
Neveljavnih gl.: 3

Št.
glasov

%
glasov

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

58

14.87

2

DeSUS

49

12.56

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

28

7.18

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

66

16.92

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

33

8.46

6

ZA MOZIRJE

40

10.26

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

25

6.41

8

LISTA PRIHODNOSTI

91

23.33

Zap.
št.

Ime liste

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

36

22.50

2

DeSUS

11

6.88

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

5.00

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

70

43.75

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

8

5.00

6

ZA MOZIRJE

7

4.38

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

8

LISTA PRIHODNOSTI

Ime liste

1

Št.
glasov

%
glasov

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

69

15.83

2

DeSUS

48

11.01

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

61

13.99

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

63

14.45

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

31

7.11

6

ZA MOZIRJE

40

9.17

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

45

10.32

8

LISTA PRIHODNOSTI

79

18.12

Zap.
št.

Ime liste

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

Ime liste

1

2.50
10.00

2

DeSUS

3

Št.
%
glasov glasov
62

33.70

5

2.72

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

16

8.70

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

46

25.00

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

16

8.70

6

ZA MOZIRJE

5

2.72

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

12

6.52

8

LISTA PRIHODNOSTI

22

11.96

Št.
glasov

%
glasov

24

19.51

Volišče: 006 ŠOLA ŠMIHEL
Oddanih gl.: 126
Neveljavnih gl.: 3

Volišče: 003 RESTAVRACIJA GAJ MOZIRJE II
Oddanih gl.: 214
Neveljavnih gl.: 7

Zap.
št.

4
16

Volišče: 005 ŠOLA LEPA NJIVA
Oddanih gl.: 193
Neveljavnih gl.: 9

Volišče 002 DVORANA TVD PARTIZAN MOZIRJE
Oddanih gl.: 466
Neveljavnih gl.: 30

Zap.
št.

Št.
%
glasov glasov

Zap.
št.

Ime liste

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

2

DeSUS

2

1.63

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

1.63

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

69

56.10

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

9

7.32

10.14

6

ZA MOZIRJE

3

2.44

2.42

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

3

2.44

17.87

8

LISTA PRIHODNOSTI

11

8.94

Št.
glasov

%
glasov

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

52

25.12

2

DeSUS

13

6.28

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

13

6.28

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

24

11.59

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

42

20.29

6

ZA MOZIRJE

21

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

5

8

LISTA PRIHODNOSTI

37
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Št.

Volišče: 007 ŽAGAR, DOBROVLJE PRI MOZIRJU 17
Oddanih gl.: 24
Neveljavnih gl.: 0

Zap.
št.

Ime liste

Št.
%
glasov glasov

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

4

16.67

2

DeSUS

1

4.17

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

5

DOM
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Volišče: 950 VOLIŠČE, KI JE DOSTOPNO INVALIOddanih gl.: 0
Neveljavnih gl.: 0

Zap.
št.

Ime liste

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

0

/

2

DeSUS

0

/

12.50

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

0

/

10

41.67

4

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

0

/

1

4.17

5

6

ZA MOZIRJE

2

8.33

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

0

/

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

0

0.00

6

ZA MOZIRJE

0

/

8

LISTA PRIHODNOSTI

3

12.50

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

0

/

8

LISTA PRIHODNOSTI

0

/

Volišče: 008 RESTAVRACIJA GAJ MOZIRJE I.
Oddanih gl.: 239
Neveljavnih gl.: 8

Št.
%
glasov glasov

Volišče: 997 GLASOVANJE PO POŠTI
Oddanih gl.: 7
Neveljavnih gl.: 1

Zap.
št.

Ime liste

Št.
%
glasov glasov

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

46

19.91

2

DeSUS

22

9.52

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

21

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

5

Zap.
št.

Ime liste

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

1

16.67

2

DeSUS

2

33.33

9.09

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

1

16.67

51

22.08

4

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

1

16.67

29

12.55

5

6

ZA MOZIRJE

14

6.06

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

1

16.67

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

6

2.60

6

ZA MOZIRJE

0

0.00

8

LISTA PRIHODNOSTI

42

18.18

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

0

0.00

8

LISTA PRIHODNOSTI

0

0.00

Volišče: 901 PREDČASNO GLASOVANJE
Oddanih gl.: 38
Neveljavnih gl.: 1

Št.
%
glasov glasov

Skupni rezultati glasovanja v občini:
VOLILNA ENOTA 01

Zap.
št.

Ime liste

Št.
%
glasov glasov

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

7

18.92

2

DeSUS

7

18.92

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

3

8.11

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

5

13.51

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

2

5.41

6

ZA MOZIRJE

5

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

2

8

LISTA PRIHODNOSTI

6

Zap.
št.

Ime liste

Št.
%
glasov glasov

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA SDS

359

19.97

2

DeSUS

160

8.90

3

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

156

8.68

4

SLS SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA

405

22.53

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

172

9.57

13.51

6

ZA MOZIRJE

137

7.62

5.41

7

SOCIALNI DEMOKRATI SD

102

5.67

16.22

8

LISTA PRIHODNOSTI

307

17.07
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III.
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 121/05),
ki določa, da če se glasuje o listah kandidatov v občini kot
eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po
zaporedju najvišjih količnikov, ti pa se izračunajo tako, da se
število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od
ena do števila članov občinskega sveta (d¨Hondtov sistem),
so bili izračunani naslednji količniki glede na število glasov
za posamezno listo:
(Število mandatov v občini: 13)
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Količnik
405.00
359.00
307.00
202.50
179.50
172.00
160.00
156.00
153.50
137.00
135.00
119.67
102.33
102.00
101.25

16

89.75

17

86.00

18

81.00

Št. Ime liste
SLS SLOVENSKA LJUDSKA
4 STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1 STRANKA SDS
8 LISTA PRIHODNOSTI
SLS SLOVENSKA LJUDSKA
4 STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1 STRANKA SDS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČAN5 SKA LJUDSKA STRANKA
2 DeSUS
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA
3 SLOVENIJE
8 LISTA PRIHODNOSTI
6 ZA MOZIRJE
SLS SLOVENSKA LJUDSKA
4 STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1 STRANKA SDS
8 LISTA PRIHODNOSTI
7 SOCIALNI DEMOKRATI SD
SLS SLOVENSKA LJUDSKA
4 STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA
1 STRANKA SDS
NOVA SLOVENIJA – KRŠČAN5 SKA LJUDSKA STRANKA
SLS SLOVENSKA LJUDSKA
4 STRANKA

Glede na zaporedje najvišjih količnikov so liste kandidatov
dobile naslednje število mandatov:

Št
mand.
3

Št.
liste
1

1
1

2
3

3
1

4
5

1
0
3
13

6
7
8

Ime liste
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
DeSUS
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
ZA MOZIRJE
SOCIALNI DEMOKRATI SD
LISTA PRIHODNOSTI
SKUPAJ

Občinska volilna komisija je na podlagi 86. člena Zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da so na podlagi dobljenega števi-
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la mandatov na posameznih listah kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Mozirje izvoljeni naslednji kandidati:
Ime, priimek, rojstvo, naslov
Ime liste
Jožef Jelen, roj. 30. 4. 1964,
Aškerčeva 65, Mozirje
SDS
Robert Stropnik, roj. 22. 12. 1971,
Lepa Njiva 26, Mozirje
SDS
Marija Ježovnik, roj. 8. 4. 1944,
Praprotnikova 32, Mozirje
SDS
Stanislav Podsedenšek, roj. 10. 11. 1942,
Mlinska pot 4, Mozirje
DeSUS
Darja Planinšek, roj. 19. 12. 1957,
Goličnikova 8, Mozirje
LDS
Jakob Presečnik, roj. 23. 7. 1948,
Podvrh 31, Mozirje
SLS
Roman Čretnik, roj. 18. 4. 1956,
Nove Loke 44, Mozirje
SLS
Mojca Finkšt, roj. 4. 12. 1953,
Ob Trnavi 9, Mozirje
SLS
Vida Petrovič, roj. 8. 5. 1945,
Na Tratah 7, 3330 Mozirje
N.Si
Peter Širko, roj. 6. 11. 1942,
Na Tratah 14, Mozirje
Lista za Mozirje
Samo Kramer, roj. 12. 2. 1970,
Prešernova 25, Mozirje
Lista prihodnosti
Peter Goltnik, roj. 10. 5. 1971,
Praprotnikova 15, Mozirje
Lista prihodnosti
Simona Zadravec, roj. 6. 4. 1982,
Na trgu 12, Mozirje
Lista prihodnosti
Na listi pod zaporedno številko 2 z imenom liste DeSUS
kandidat, ki je naveden kot prvi na listi, ni bil izvoljen, ker je lista
prejela 59 preferenčnih glasov, kar predstavlja 36,88% (potrebna
je najmanj četrtina glasov, ki jih je prejela lista, da se preferenčni
glasovi upoštevajo), kandidat pod zaporedno številko 4 pa je
prejel 21 preferenčnih glasov oziroma 13,13% (da se preferenčni
glasovi, ki jih je prejel kandidat, upoštevajo mora prejeti najmanj
10% vseh glasov, ki so bili dani za listo). V skladu z 18. členom
zakona o lokalnih volitvah je pri listi kandidatov DeSUS na podlagi prejetih preferenčnih glasov izvoljen kandidat:
Stanislav Podsedenšek, roj. 10. 11. 1942, Mlinska pot 4,
3330 Mozirje, pod zaporedno št. 4 na listi.
Rezultati glasovanja za listo DeSUS glede na prejete
preferenčne glasove volivcev:
Preferenčnih glasov: 59
Glasov lista: 160, 36.88%
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidati
Peter Marjan Habjan
Anton Venek
Boža Finkšt
Stanislav Podsedenšek
Jože Kumer
Marija Fludernik
Hubert Golob
Anton Hren
Jožef Prušek
Adolf Gorišek
Janez Marovt
Berta Vasle

Št. glasov
7
15
5
21
6
1
2
0
1
0
0
1

% glasov
4.38
9.38
3.13
13.13
3.75
0.63
1.25
0.00
0.63
0.00
0.00
0.63

Št. 041-0001/2006-201
Mozirje, dne 25. oktobra 2006

Člani:
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Janja Port l.r.
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NOVO MESTO
5149.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
Brusnice

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 28. 9. 006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina občinskega lokacijskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt
(v nadaljnjem besedilu: OLN) za naselje Brusnice, ki ga je
izdelal Arhitekton, d.o.o., Novo mesto, pod številko naloge
326/05 v septembru 2006.
Občinski lokacijski načrt vsebuje:
– besedilo OLN
– kartografski del z grafičnimi načrti
1. Načrt namenske rabe prostora
1.0 Izsek iz prostorskih sestavin planskih
aktov občine
M 1:5000
1.1 Načrt podrobnejše rabe prostora
M 1:2000
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
2.0 Topografski načrt
M 1:1000
2.1 Načrt parcele
M 1:2880
2.2 Načrt gradbenih parcel s tehničnimi
elementi
M 1:1000
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.0 Digitalni katastrski načrt z vrisanim
območjem urejanja
M 1:2000
3.1 Pregledna situacija
M 1:2000
3.2 Prikaz ureditvenih enot
M 1:2000
3.3 Ureditvena situacija
M 1:1000
3.4 Zbirna situacija obstoječe
infrastrukture
M 1: 1000
3.5 Zasnova projektnih rešitev prometne
infrastrukture
M 1:1000
3.5.1 Karakteristični prečni prerez
notranjih cest
M 1: 50
3.6 Zasnova projektnih rešitev komunalne
in energetske infrastrukture
M 1: 1000
3.7 Rešitve in ukrepi varstva okolja
M 1: 2000
3.8 Rešitve in ukrepi za obrambo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
M 1: 2000
3.9 Geodetska kotirana situacija
M 1: 1000
3.10 Inventarizacija prostora
M 1: 2000
2. člen
(Vsebina prilog k občinskemu lokacijskemu načrtu)
Priloge k OLN:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev OLN
4. Seznam strokovnih podlag
5. Smernice nosilcev urejanja prostora
6. Mnenja nosilcev urejanja prostora
7. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OLN
8. Ocena stroškov za izvedbo OLN
9. Seznam tangiranih zemljišč s podatki o lastniku in
zemljišču
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10. Spis postopka priprave in sprejemanja OLN
11. Program priprave za občinski lokacijski načrt Brusnice
12. Odločba o celoviti presoji vplivov na okolje
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(Prostorske ureditve)
V območju stavbnih zemljišč ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta Brusnice je predvidena:
1. nova gradnja objektov na prostih, ekstenzivno izrabljenih, nezazidanih stavbnih zemljiščih,
2. nadomestna gradnja ali širjenje kmečkih gospodarstev, vzdrževanje, rekonstrukcija, dozidava ali nadzidava
objektov na zazidanih stavbnih zemljiščih,
3. vzdrževanje in posodabljanje komunalne opreme,
4. dopolnjevanje družbene ali gospodarske javne infrastrukture glede na število prebivalcev ali velikost naselja
oziroma glede na ustrezen minimalni standard.
III. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
4. člen
(Ureditveno območje)
(1)Ureditveno območje OLN Brusnice obsega naselbinsko telo naselja Velike Brusnice, ki leži ob glavni strukturni
osi in programskem vozlišču regionalne ceste Ratež–Gabrje.
Površina območja urejanja je 22,6 ha.
(2) Na severnem vhodu v naselje, ob pokopališču, seka
meja ureditvenega načrta regionalno cesto R3-668/5846 Gabrje–Ratež, poteka po vzhodnemu robu zemljišča parc. št.
806/3, 806/1, 805, se na meji z zemljiščem parc. št. 799/1
zalomi in poteka po njenem robu in robu zemljišč parc. št.
799/3, 785/2, 784/2. Na meji z zemljiščem parc. št. 784/3
zavije proti severovzhodu in poteka po robu zemljišča 784/3,
preseka zemljišča parc. št. 783, 782, 768 in pot parc. št.
731/5, poteka po njenem robu do zemljišča parc. št. 731/1,
ga preseka, kakor tudi zemljišče parc. št. 731/6, 728 in 727/2
in gre po robu zemljišč parc. št. 725, ki ga preseka. V nadaljevanju poteka preko zemljišč parc. št. 723,721/2, Vrtaškega
potoka, gre po robu zemljišč parc. št. 879, 881/1, 882/1, 885,
886, 892/1, 891, še enkrat preseka Vrtaški potok in nadaljuje
pot po robu zemljišča parc. št. 1*. Na vzhodni strani preseka
lokalno cesto L 295200 parc. št. 3759/1, gre po robu zemljišč
parc. št. 3*, preseka javno pot parc. št. 3763 in se nadaljuje
po robu zemljišč parc. št. 703/2, 703/1, še enkrat preseka javno pot parc. št. 3763, gre po robu zemljišča parc. št. 487/24,
70, 69, 59/1, 58. V nadaljevanju preseka zemljišča parc. št.
55/1, 52, 49/2, 48/2, se zalomi in seka zemljišče parc. št. 45,
43/1, 36/2, 36/1, 34, 30, gre po robu zemljišč parc. št. 28/3
in 28/4, preseka pot parc. št. 3764/2 in gre po robu parc. št.
19/3, 19/1. Preseka Vrtaški potok parc. št. 3796 in gre po
robu zemljišča parc. št. 15, 10/1, preseka zemljišče parc.št.
6, 4,se zalomi in poteka po parcelni meji med zemljiščema
parc. št. 3 in 4, preseka pot 3771/1, gre po robu zemljišča
parc. št. 252/2, seka zemljišča parc. št. 251/2, 248/2,251/3,
gre po robu 261/1, prečka zemljišče parc. št. 262/1, 310/1
ter lokalno cesto parc. št. 3801, na skrajnem južnem robu
zavije proti zahodu in poteka po vzhodnem robu vodnega
zemljišča Šumečega potoka parc. št. 3795, ga preseka in
poteka po njegovem zahodnem robu. Na zemljišču parc. št.
179 se zalomi, prečka zemljišče in se nadaljuje preko zemljišča parc. št. 183/2, gre po robu zemljišča parc. št. 184, ga
seka in seka zemljišče parc. št. 185, gre po robu zemljišča
190/5, dvakrat prečka javno pot parc. št. 3776 in poteka po
robu zemljišč 1176, 1177, 1180, 1181, 1184, prečka zemljišče
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parc. št. 1186, 1193, 140/1,139/1, 133/1, 132, v nadaljevanju
poteka po parc. meji zemljišč parc. št. 132, 129, 1188, 1191.
Meja preseka zemljišča v parc. št. 1172/1, 1172/2, se zalomi
in poteka preko zemljišča parc. št. 3778/1, 1168/1, 1086, gre
po parcelni meji zemljišča parc. št. 1088, prečka zemljišče
parc. št. 1091, nadaljuje pot po robu zemljišča parc. št. 1130,
preseka zemljišče parc. št. 1108, 1110/2, gre po njenem robu
in robu parc. št. 1110/1, seka 1127, se zalomi, seka zemljišče
parc. št. 1145/2 in 1146, se nadaljuje po robu zemljišča parc.
št. 1161 in 1162, preseka zemljišče parc. št. 1167 in gre po
robu zemljišč parc. št. 1166, 123/1, 123/2,115/2, 116/2, 117,
6*, 122/3. V nadaljevanju preseka zemljišča parc. št. 122/2,
pot 3781, 1164 in 1163, se nadaljuje po robu zemljišča parc.
št. 1163 in 3781, ki ga preseka in poteka po robu zemljišč
parc. št. 1157/2, 1157/1, kjer se zalomi proti severu, poteka
preko zemljišč parc. št. 1157/3, 3781, po robu zemljišč parc.
št. 945/1, 944, 943, prečka parc. št. 937, nadaljuje po robu
zemljišč parc. št. 858/1, prečka parc.št. 3777/4, gre po njenem robu in robu parc. št. 874 ter vodnega zemljišča potoka
Brusničica parc. št. 3795. Potok prečka na severni strani in
poteka po robu zemljišča parc. št. 847/3, prečka zemljišče
parc. št. 814, se zalomi ter poteka po robu zemljišča parc. št.
811, 810/1 in 810/2 ter se zaključi na izhodiščni točki – regionalni cesti R3-668/5846.
(3) Območje občinskega lokacijskega načrta z vsemi
spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Brusnice: *1, *3, *6, 6,
10/2, *11/1, *11/2, *12, *13, *14, 15, 16, *17, *18, *19, 19/1,
19/3, *27/1, *27/2, *28/1, *28/2, *28/3, 28/3, *28/4, 28/4, 29,
*31, *33, 35, 36/1, 36/2, *38, 43/1, 43/2, *44, *45, 45, *46/1,
*46/2, 48/1, 49/1, 49/2, *49/2, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52,
*53, 55/1, 55/2, 58, 59/1, 69, 70, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4,
75/5, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 77/1, 77/2,
79, 80/1, 80/2, 80/3, 83/1, 83/2, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4,
86/1, 86/3, 86/4, 87, 88/1, 88/3, 89/1, 89/3, 90/1, 90/2, 93/1,
93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 96/1, 96/2, 97/2, 98, 99, 100/1,
100/2, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 105, 110, 111/1,
111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 112/3, 114/1, 114/2, 115/2, 116/1,
116/2, 117, 119, 122/3, 123/1, 123/2, 122/4, 122/5, 122/6,
124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 133/1,
133/2, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 146, 147,
*148, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2,
152/3, 152/4, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154, 155, *156,
*157, 159, 161, 163/1, 163/2, 164, 168/1, 168/2, 168/3, 171,
172, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 175/3, 189, *199,
*202, *205, *208/1, *208/2, *214, *217, *218, *225, 243/1,
243/3, 245/1, 245/2, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9,
247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 251/1, 251/3, 251/4,
252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 261/1, 262/2, *266, *269, *272,
*276, *277, *291, *301, *316/1, *316/2, *340, 487/24, 722/1,
722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 725, 731/1, 731/2, 731/4, 731/5,
784/3, 785/1, 785/6, 785/7, 799/1, 810/1, 810/2, 811, 814,
849/2, 851/1, 851/2, 852/1, 852/2, 852/3, 852/4, 858/1, 861/1,
863/1, 863/3, 863/4, 863/5, 863/6, 863/7, 863/8, 866/2, 874,
876/1, 876/2, 876/3, 878/1, 878/2, 879, 880/1, 880/2, 881/1,
881/2, 882/1, 882/2, 885, 886, 891, 892/1, 892/2, 892/3,
893/1, 893/5, 893/6, 894/2, 892/4, 894/8, 895, 896, 897/1,
897/2, 900, 901, 902/1, 902/2, 903, 905, 907, 908/2, 911/1,
911/2, 911/3, 915, 919, 921/1, 937, 939, 943, 944, 945/1,
945/2, 1088, 1108, 1110/2, 1128/2, 1136/2, 1130, 1131/3,
1131/4, 1131/5, 1131/6, 1132, 1157/1, 1157/2, 1157/4, 1161,
1163, 1164, 1166, 1167, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1168/4,
1168/5, 1170, 3771/2, 3772, 3777/1, 3777/2, 3777/3, 3777/4,
3777/5, 3777/6, 3777/7, 3777/8, 3778/2, 3778/3, 3778/4,
3782, 3795, 3797, 3799, 3801.
5. člen
(Delitev na ureditvene enote)
Ureditveno območje naselja Brusnice je skladno s programom priprave prostorsko in funkcionalno zaokroženo ob-
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močje, razdeljeno na štiri prostorske enote (v nadaljevanju:
PE), obvezne oziroma priporočene rabe:
– PE A: območje funkcionalnega jedra,
– PE B: območje bivalnih enot,
– PE C: območje gospodarskih (agrarnih) enot,
– PE K: območje kmetijskih zemljišč.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji
6. člen
(Vplivno območje)
Vplivno območje je glede na predvidene ureditve v prostoru enako ureditvenemu območju občinskega lokacijskega
načrta Brusnice.
7. člen
(Povezava prostorskih ureditev OLN s sosednjimi območji)
Načrtovane prostorske ureditve so s sosednjimi območji v smeri sever-jug povezane z regionalno cesto R3668/5846 Gabrje–Ratež, v smeri proti vzhodu pa po lokalni
cesti LC 295 200 Velike Brusnice–Dolenji Suhadol - Gabrje.
Skozi naselje tečeta potoka Brusničnica (Šumeči potok) in
Vrtaški potok.
8. člen
(Vrste gradenj)
V PE A, PE B in PE C je dovoljena gradnja novega
objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja objekta,
odstranitev objekta, sprememba namembnosti ali rabe dela
objekta, s tem da sprememba namembnosti ali rabe ne vpliva
na vrsto objektov v skladu z določili 13. člena tega odloka in
vzdrževanje objekta.
Vse gradnje so dopustne le, če ne povzročajo čezmerne
obremenitve okolja.
9. člen
(Vrste objektov)
V PE A je dovoljena:
– gradnja in rekonstrukcija zahtevnega gradbeno inženirskega objekta regionalne ceste R3-668/5846 in lokalne
ceste LC 295200,
– gradnja manj zahtevnega stanovanjskega, nestanovanjskega in večnamenskega objekta,
– gradnja manj zahtevnih pomožnih objektov za lastne
potrebe in opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov: objektov za
lastne potrebe, ograj in pomožnih infrastrukturnih objektov,
postavitev enostavnih začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi in začasnih objektov, namenjenih prireditvam, gradnja vadbenega objekta, namenjenega športu in
rekreaciji na prostem, sprehajalne poti, postavitev spominskih obeležij, postavitev urbane opreme,
– izvedba del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.
V PE B je dovoljena:
– gradnja in rekonstrukcija zahtevnega gradbeno – inženirskega objekta regionalne ceste R3-668/5846 in dovoznih poti,
– gradnja manj zahtevnega stanovanjskega, nestanovanjskega in nestanovanjsko kmetijskega objekta,
– gradnja manj zahtevnih pomožnih objektov za lastne
potrebe in opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov in postavitev
urbane opreme,
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– izvedba del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.
V PE C je dovoljena:
– gradnja in rekonstrukcija zahtevnega gradbeno – inženirskega objekta regionalne ceste R3-668/5846,
– gradnja manj zahtevnega stanovanjskega, nestanovanjskega in nestanovanjsko kmetijskega objekta,
– gradnja manj zahtevnih pomožnih objektov za lastne
potrebe, opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov in postavitev
urbane opreme,
– izvedba del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.
V PE K, območju kmetijskih zemljišč, je v skladu s
Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04,
105/05) na varovanem območju kmetijskih zemljišč dovoljena:
– postavitev začasnega objekta, namenjenega prireditvam,
– gradnja enostavnih kmetijsko-gozdarskih prometnic,
– postavitev ograj za pašo živine,
– postavitev sekundarnega elektroenergetskega, telekomunikacijskega, vodovodnega in kanalizacijskega javnega
omrežja ter priključkov.
Na pogojno zazidljivem območju kmetije in grajenem
območju kmetije je v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom
brez gradbenega dovoljenja dovoljena gradnja enostavnih
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.
10. člen
(Vrste ureditev)
V območju OLN je dovoljena:
– parterna ureditev osrednjega prostora naselja med
obema cerkvama,
– ureditev območja strukturne osi in javnih površin,
– gradnja 23 stanovanjskih enot in 4 nestanovanjskih
enot in večnamenskega objekta,
– nadomestna gradnja v območju gospodarskih enot,
– zunanja ureditev obstoječih in novih bivalnih in gospodarskih enot,
– razširitev prečnega profila vozišča, ureditev hodnika
za pešce, regulacija Vrtaškega potoka na tangiranem odseku, ureditev odvodnjavanja, razširitev obstoječih prepustov in
mostov, ureditev tangiranih priključkov javnih poti ter dostopov do objektov in na kmetijske površine, izvedbo avtobusnega postajališča izven cestišča za obe smeri, rekonstrukcijo
križišča regionalne ceste R3 – 668/5846 Gabrje Ratež z
lokalno cesto L295200 Velike Brusnice–Dol. Suhadol–Gabrje
ter izvedbo parkirišča pred pokopališčem, gasilskim domom
in osnovno šolo,
– ureditev obrežnega prostora Brusničice in Vrtaškega
potoka,
– legalizacija objektov.
11. člen
(Vrste dejavnosti)
V območju OLN so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02)
poleg bivanja dovoljene naslednje dejavnosti:
PE A
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili (52.11), trgovina na drobno v drugih specializiranih trgovinah (52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45,
52.482, 52.487), dejavnost restavracij in gostiln (55.301),
dejavnost javne pošte (64.11), denarno posredništvo (65.1),
izobraževanje (80), zobozdravstvena dejavnost (85.13),
druge zdravstvene dejavnosti (85.14), veterinarstvo (85.2),
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dejavnost združenj, organizacij (91), druge storitvene dejavnosti (93).
PE B
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve (55.305),
dejavnost restavracij in gostiln (55.301), trgovina na drobno
v drugih specializiranih trgovinah (52.2), druge storitvene
dejavnosti (93), pridelovanje kmetijskih rastlin (01.1), splošna
gradbena dela (45.21).
PE C
Druge storitvene dejavnosti (93), pridelovanje kmetijskih
rastlin (01.1), živinoreja (01.2), mešano kmetijstvo (01.3),
dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo (55.232), dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitve (55.305), splošna gradbena
dela (45.21).
PE K
Pridelovanje kmetijskih rastlin (01.1), živinoreja (01.2),
gradnja cest (45.23).
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo
12. člen
(Opredelitev pojmov)
Opredelitev izhodišč za oblikovanje kriterijev prostorskega urejanja
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, s katerim je z izvedbeno prostorskimi akti določeno, da je na njih
dopustna gradnja stanovanjskih, nestanovanjskih in večnamenskih stavb.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je gradbena parcela z zgrajenimi stavbami in gradbeno inženirskimi
objekti.
Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna
gradnja, nevarna gradnja in nelegalni kop.
Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali
na katerem je predviden objekt in na katerem so površine,
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje, javno elektroenergetsko
omrežje in dovoz na javno cesto.
Gradbena enota
Gradbena enota (v nadaljnjem besedilu: tudi GE) je
prostorsko, funkcionalno in lastniško zaključena enota z neposrednim dostopom na javni prostor. Gradbena enota je
sestavljena iz gradbene parcele (GP) in pripadajočega dela
zemljiške parcele ali več zemljiških parcel (sadovnjak, vrt,
manipulacija ...).
Grajeno območje kmetije je zemljišče, sestavljeno iz
ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, ki so medsebojno
povezana z dovozi, potmi in drugimi utrjenimi površinami,
posamezna medsebojna oddaljenost takih stavb oziroma
gospodarskih poslopij, ki so si najbliže, pa ne presega 30 m
in se ga opredeli tako, da se s premico povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij
kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, če so določene, in
sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna
cesta ali ne.
Pogojno zazidljivo območje kmetije je 20-metrski
pas, ki obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem
območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče postaviti, in se predhodno pridobi
mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega
izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje
kmetije.
Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo
tekočih voda, vključno z bregom.
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Priobalno zemljišče na vodah 2. reda je pet metrov od meje vodnega zemljišča.

sti.

Opredelitev enotne klasifikacije vrste objektov
Stanovanjska stavba je stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje.
Nestanovanjska stavba je stavba, od katere se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnoVečnamenski objekt je projektiran objekt in se uporablja za več namenov.

Opredelitev regulacijskih elementov
Gradbena meja (GM) je meja, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni
od nje v notranjost.
Cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu. Ta površina je lahko v javni rabi, lahko pa gre le za interno cesto ali
dostop.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem.
Etažnost (E) je število etaž nad nivojem terena in s svetlo višino min. 2.50 m oziroma pri rekonstrukcijah se svetla višina
prostorov, če je manjša od 2,50 m, ne sme dodatno zmanjšati.
Mansarda (M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma
dvokapno streho. Konstrukcijska višina kolenčnega zidu je maks. 1.50 m.
Faktor zazidanosti je delež pozidanih neto površin gradbenega zemljišča.
Oblika strehe
DS – dvokapna streha je simetrična dvokapna streha, ki jo sestavljata dve strešini istega naklona in dolžine,
RS – ravna streha je streha brez ali z minimalnim naklonom, oblikovana kot pohodna streha (terase) ali zelena
streha,
ES – enokapna streha je streha z eno strešino,
SS – sestavljena streha.
13. člen
(Pogoji in usmeritve za novogradnje)
(1) PE A območje funkcionalnega jedra
Oznaka

Namembnost

Etažnost

Tlorisne dimenzije

Oblika strehe/naklon
strehe

Kota pritličja

1

Stanovanjski objekt

P+1

8.00 m x 15.00 m

DS, 38–45º

219.50

2

Stanovanjski objekt

P+1

8.00 m x 15.00 m

DS, 38–45º

220.00

4

Nestanovanjski objekt

P+1

15.00 m x 25.00 m

DS, RS, 38–45º

222.00

26

Večnamenski objekt

P+1

12.00 m x 30.00 m

RS, DS, 40–45º

223.00

26*

Nestanovanjski objekt

K+P+M

10.00 m x 20.00 m

DS, 38–45º

226.50

27

Nestanovanjski objekt

P+1

9.00 m x 15.00 m

DS, 38–45º

221.00

28

Nestanovanjski objekt

P

4.50 m x 9.00 m

SS

obstoječe

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnih pomožnih objektov za lastne potrebe in opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, pomožnih infrastrukturnih objektov, začasnih objektov,
namenjenih sezonski turistični ponudbi, začasnih objektov, namenjenih prireditvam, gradnja vadbenega objekta, namenjenega
športu in rekreaciji na prostem, sprehajalne poti, postavitev spominskih obeležij, postavitev urbane opreme, spominskih obeležij,
postavitev urbane opreme.
(2) PE B območje bivalnih enot

Oznaka

Namembnost

Etažnost

Tlorisne dimenzije

Oblika strehe

Kota pritličja

5

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

219.50

6

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

220.00

7

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

220.00

8

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

220.00

9

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

220.00

10

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

219.50

11

Stanovanjski objekt

P+M

6.00 m x 11.00 m

DS, 38–45º

219.50

12

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

13

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

14

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

15

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00
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Oznaka

Namembnost

Etažnost

Tlorisne dimenzije

Oblika strehe

Kota pritličja

16

Stanovanjski objekt

P+M

7.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

17

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

18

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 12.00 m

DS, 38–45º

223.00

19

Stanovanjski objekt

P+M

6.00 m x 11.00 m

DS, 38–45º

223.00

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnega nestanovanjskega objekta, objekta za lastne potrebe in opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, pomožnih infrastrukturnih objektov in postavitev urbane
opreme.
(3) PE C območje gospodarskih (agrarnih) enot

Oznaka

Namembnost

Etažnost

Tlorisne dimenzije

Oblika strehe

20

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 12.00 m

DS, 40- 45º

Kota pritličja
234.00

21

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 12.00 m

DS, 40- 45º

239.00

22

Stanovanjski objekt

K+P

8.00 m x 12.00 m

DS, 40- 45º

254.00

23

Stanovanjski objekt

K+P

8.00 m x 12.00 m

DS, 40- 45º

255.00

24

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 15.00 m

DS, 40- 45º

227.00

25

Stanovanjski objekt

P+M

8.00 m x 15.00 m

DS, 40- 45º

230.00

Dovoljena je tudi:
– gradnja manj zahtevnega nestanovanjskega in nestanovanjsko kmetijskega objekta,
– gradnja manj zahtevnega pomožnega objekta za lastne potrebe in opornih zidov,
– gradnja enostavnih pomožnih objektov,
– postavitev urbane opreme.
(4) PE K območje kmetijskih zemljišč
(1) Na grajenem območju kmetije in pogojno zazidljivem območju kmetije je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS,
št. 114/03,130/04, 105/05).
(2) Na območju kmetijskih zemljišč (K1) je dovoljena postavitev začasnega objekta, namenjenega prireditvam, s tem da
prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa se objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.

14. člen
(Pogoji in usmeritve za obstoječe gradbene enote)
V območju funkcionalnega jedra PE A je prostor GE lahko namenjen dejavnostim, ki so navedene v 11. členu tega prostorskega akta. V stavbah teh GE niso dovoljene: proizvodnja, skladiščenje in trgovina z zunanjimi skladiščnimi prostori.
(1) GE C1, cerkve sv. Družine, oblikuje srednjeveška romanska cerkev z ostanki pokopališča.
Varuje se odprti, nepozidan prostor z ostanki starega pokopališča, kjer v smeri proti pobočju niso sprejemljivi nikakršni
posegi, ki bi kakorkoli vplivali na podobo in značaj prostora.
(2) GE C2, cerkve Povišanja sv. Križa, oblikuje cerkev iz prve polovice 19. stol.
Na severni strani cerkve se oblikuje vhodni pred prostor. Na cestni, vzhodni strani je potrebna odstranitev zakristije.
Nadomestna gradnja le te, objekta št. 28, je na zahodni, dvoriščni strani cerkve, kjer je predvidena ureditev 10 parkirnih
prostorov.
(3) GE Ž, župnišče, oblikujejo objekt župnišča z gospodarskimi objekti.
Predvidena je dopolnilna gradnja novega župnišča in večnamenskega objekta v skladu z določili 13. člena tega prostorskega akta, s tem da staro župnišče ohranja svoj avtonomni značaj v prostorski sliki naselja v navezavi na območje ob cerkvi
sv. Družine. Osrednji prostor je ozelenjena, tlakovana ploščad.
Dopolnilni objekt župnišča (objekt št. 26*)
Tipologija objekt:
prostostoječa stavba, pravokotnega tlorisa, možna povezava z obstoječim župniščem
Okvirne tlorisne dimenzije:
10,00 m x 20,00 m, optimalno razmerje stranic š:d do 2:3
Etažnost:
K+ P+ M
Streha:
simetrična dvokapna streha, naklona 38–45°
Večnamenski objekt (objekt št. 26)
Tipologija objekt:
prostostoječa stavba, pravokotnega tlorisa
Velikost objekta:
12,00 m x 30,00 m, max. širina objekta = 15,00 m
Etažnost:
P+1
Streha:
simetrična dvokapna streha, naklona 38–45°
(4) GE T, trgovine, oblikuje objekt trgovine s skladiščnim objektom in zunanjim skladiščem. Predvidena je nadomestna
gradnja nestanovanjskega objekta, trgovine, s stanovanjskim delom v podstrešni etaži in zunanjo ureditvijo.
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Nestanovanjski objekt (objekt št. 4)
Tipologija objekt:
prostostoječa stavba, pravokotnega tlorisa z zamaknjeno lamelo v horizontalni
in vertikalni smeri.
Velikost objekta:
15,00 m x 25,00 m
Etažnost:
P+1+ izkoriščeno podstrešje,
Faktor zazidanosti:
obstoječe
Streha:
sestavljena streha; ravna streha in dvokapna streha z naklonom 38–45°.
(5) GE GD, gasilskega doma, glavni objekt ob regionalni cesti s pomožnimi objekti in manipulacijskim dvoriščem.
Velikost objekta:
Etažnost:
Faktor zazidanosti:
Streha:

obstoječa
obstoječa
obstoječ
dvokapna streha, višina sušilnega stolpa je lahko maks. za eno višino strehe nad slemenom
strehe glavne stavbe.

15. člen
Bivalno gradbeno enoto (BE) v vseh PE oblikuje stanovanjska stavba, praviloma namenjena bivanju enega gospodinjstva oziroma največ dveh gospodinjstev z dvoriščem in ohišnico ter objektom za lastne potrebe. S spremembo namembnosti
ali rabe dela objekta, dozidavo (nadzidavo) objekta, nadomestno gradnjo ali rekonstrukcijo naj se obstoječa tipologija kvadratnih enodružinskih, prosto stoječih stanovanjskih objektov preoblikuje v skladu s pogoji za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje objektov, in sicer:
Tipologija stanovanjskega objekta: prostostoječa stavba, praviloma pravokotnega tlorisa, hiša naj bo zasnovana čim bolj
fleksibilno, tako da je v primeru sobivanja dveh gospodinjstev možna ureditev ločenih
stanovanjskih enot /etažo.
Velikost objekta:
optimalno razmerje stranic do š:d=2:3, širina objekta pa 8,00 m
Etažnost:
obstoječa oziroma nadzidava pritličnih objektov, optimalna etažnost je P+M;
Faktor zazidanosti:
maks. 30%
Streha:
simetrična dvokapna streha, naklon strehe 38–45º, možna izvedba strešnih oken in
frčad.
Na gradbeni parceli so urejene površine za parkiranje, min. 2 PM /stanovanjsko enoto z dvoriščem in (pred)vrtom. Glavni
vhod v objekt naj bo z glavne fasade, ki sooblikuje javni prostor.
16. člen
Gospodarske agrarne gradbene enote (GE) v vseh PE oblikuje stanovanjska stavba, nestanovanjske kmetijske stavbe
in enostavni objekti ter pripadajoče manipulacijske površine z zelenimi površinami. S spremembo namembnosti ali rabe dela
objekta, dozidavo (nadzidavo) objekta, nadomestno gradnjo ali rekonstrukcijo naj se obstoječa tipologija stanovanjskih objektov
preoblikuje v skladu s pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov, in sicer:
Tipologija stanovanjskega objekta: prostostoječa stavba, praviloma pravokotnega tlorisa, postavljena je lahko ob najpomembnejši javni prostor, odmik od parcelne meje s sosednjo GE naj ne bo manjši od
obstoječega oziroma v skladu določili 18. člena.
Velikost stanovanjskega objekta:
optimalno razmerje stranic š:d je do 2:3, širina pa vsaj 10,00 m.
Etažnost:
obstoječa oziroma nadzidava pritličnih objektov, optimalna etažnost je P+M oziroma višina
objektov od absolutne kote terena do kapi je optimalno 4,50 m.
Faktor zazidanosti:
obstoječ oziroma pri nadomestnih gradnjah ali dozidavah je maks. 40%.
Streha stanovanjskega objekta:
dvokapna streha, višina slemena je enaka obstoječi, korekcija naklona strehe 38–45º,
možna izvedba strešnih oken in centralne frčade nad vhodnim delom.

(1) Grajenega območja kmetij na GE domačij na robu
naselja (RN) ni dovoljeno deliti na nova ali ga združevati, določi se pogojno zazidljivo območje kmetije, 20-metrski pas, ki
obkroža grajeno območje kmetije v primeru, če na grajenem
območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine ni
mogoče postaviti nestanovanjskih kmetijskih stavb in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.
Na območju GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo,
je lahko več osnovnih kubusov nestanovanjske kmetijske
stavbe zaporedno povezanih pod pogojem, da imajo enako
širino oziroma se pri izteku v polja zožujejo. Cezura med
kubusi mora biti najmanj 1/3 širine najožjega prekinjenega
kubusa. Takšne cezure naj imajo načeloma ravno streho.
Največja širina naj ne presega 22,00 m, razmerje
stranic pa je do 1:3. Sleme nestanovanjske kmetijske
stavbe ne sme presegati interpolacijske linije okoliških
objektov za več kot 2 m. Stolpni silosi in vertikalne cister-

ne so lahko samostojni gospodarski objekti, locirani na
območju zelenih površin oziroma na pogojno zazidljivem
območju kmetije in segajo maksimalno do višin slemena
najvišjega objekta.
(2) Na grajenem območju kmetij GE domačij znotraj
naselja (ZN) je razmerje stranic nestanovanjske kmetijske
stavbe š:d do 1:3, maks. širine 22,00 m. Slemena nestanovanjskih kmetijskih stavb GE ne smejo presegati absolutne
višinske kote slemena glavne stavbe. Gradnja nepokritega
koritastega silosa, stolpnega silosa kot samostojnega objekta
izven grajenega območja kmetij ali izven nestanovanjske
kmetijske stavbe ni dovoljena. Višina stolpnega silosa ne
sme preseči višine nestanovanjskih kmetijskih stavb. Koritasti silos je lahko s celotno površino grajen v sklopu nestanovanjske kmetijske stavbe, pri čemer mora biti vsaj v smeri
proti najpomembnejšemu javnemu prostoru postavljena polna stena, največje višine 1,50 m.
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17. člen
(Pogoji in usmeritve za obstoječe gradbene enote)
Trške gradbene enote (TR) v PE oblikuje glavna, stanovanjska oziroma nestanovanjska, stavba. Na GE je praviloma
umeščena ena glavna stavba, locirana ob najpomembnejši javni prostor, cesto, ki z nestanovanjsko stavbo in pomožnim
objektom sooblikujejo notranje dvorišče. S spremembo namembnosti ali rabe dela objekta, dozidavo (nadzidava) objekta,
nadomestno gradnjo ali rekonstrukcijo naj se obstoječa tipologija glavne stavbe preoblikuje v skladu s pogoji za urbanistično
in arhitektonsko oblikovanje objektov, in sicer:
Tipologija glavne stavbe:
Velikost objekta:
Etažnost:
Streha objekta:

prostostoječa stavba, možna je členitev praviloma pravokotnega tlorisa v razmerju 1:2 – 2:3,
odmik od parcelne meje s sosednjo GE naj ne bo manjši od obstoječega oziroma v skladu določili
18. člena.
optimalno razmerje stranic š:d je med 1:2 in 2:3, širina pa vsaj 10,00 m
P+1 oziroma obstoječa
dvokapna streha, višina slemena enaka obstoječi, korekcija naklona strehe 38–45º, možna
izvedba strešnih oken na dvoriščni strešini in centralne frčade nad vhodnim delom.

18. člen
(Lega objekta na zemljišču)
Lega objekta na zemljišču območij PE A, PE B in PE C
Umik stavbe od parcelne meje, ki ne meji na javno
prometno površino, je min. 3.00 m oziroma minimalni odmik
med stenami nasproti stoječih stavb brez odprtin je 3 m ali z
odprtinami 5 m. V primeru združevanja, ki vključuje gradnjo
na parcelni meji, umik ni obvezen.
Če regulacijski elementi niso grafično določeni, je treba
pri legi stavb v vseh PE upoštevati:
– za manj zahtevne objekte (stanovanjske, nestanovanjske, večnamenske in pomožne objekte) odmik od sosednje gradbene parcele vsaj 3 m ali manj s soglasjem lastnika
sosednje gradbene parcele,
– za enostavne objekte je po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 105/05) odmik od sosednje gradbene parcele 1,5 m ali manj s soglasjem lastnika
sosednje gradbene parcele.
Pri novogradnji, nadomestni gradnji ali rekonstrukciji
objektov v primeru, ko niso določeni grafični regulacijski elementi za odmike stavb od zunanjega roba prometnic, veljajo
naslednji odmiki: od cestišča regionalne in lokalne ceste vsaj
6 m, od cestišča dovoznih poti vsaj 5 m.
Objekti v pogojno zazidljivem območju kmetije ležijo znotraj 20-metrskega pasu, ki obkroža grajeno območje
kmetije.
19. člen
(Pogoji za zunanje ureditve)
(1) Območje funkcionalnega jedra (PE A) med cerkvama, župniščem in starim pokopališčem je tlakovana površina,
s prehodom čez Vrtaški potok, ki sooblikuje ambientalno in
funcionalno prostorski sklop osrednjega prostora naselja. V
območju cerkve sv. Družine je ob Vrtaškem potoku predvidena dopolnitev obstoječe ureditve.
(2) Parkirišča in zunanje ureditve objektov v javni rabi
morajo biti grajeni brez ovir in morajo zagotoviti neoviran dostop, vstop in uporabo objekta v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih objektov (Uradni list
RS, št. 97/03). Zelene površine se uredijo kot reprezentativne
ureditve ob poslovnih objektih, v območju površin, potrebnih
za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m.
(3) V območju zunanje ureditve nestanovanjskih objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih površin/
dejavnost. Pri projektiranju se upoštevajo Tehnični normativi
za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI,
Ljubljana). Če na gradbeni parceli zaradi tehničnih in pro-

storskih možnosti ni mogoče zagotoviti zadostnega števila
parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta
zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 m in je mogoča njihova trajna uporaba.
(4) V območju bivalnih enot so zelene površine urejene
kot funkcionalne zelenice ali ohišnice. Zagotoviti je potrebno
min. 2 PM/stanovanjsko enoto.
(5) V območju gospodarskih enot so funkcionalne zelene površine nepozidane zelene površine, zatravljeni sadovnjaki zasajeni s sadnim drevjem in ohišnice.
(6) Na območju vodnih površin in drugih mokrišč novi
objekti znotraj območja lokacijskega načrta vključno z zunanjo ureditvijo ne posegajo na vodno in priobalno zemljišče
Vrtaškega potoka, Šumečega potoka in potoka Brusničnice,
ki obsega 5-metrski pas od meje vodnega zemljišča oziroma
od zgornjega roba brežine vodotoka. Območje Vrtaškega
potoka s poplavno ravnico se ohranja v naravnem stanju
(brežine, struga z obrežno zarastjo). Ohranja se skromna
grmovna in drevesna obrežna vegetacija. Za nove zasaditve
se uporablja avtohtone vrste (priloga shematske zasaditve po
projektu VGP Maribor, št. projekta 1630/4-92).
Na območju strnjene poselitve se biotska raznovrstnost
ohranja z ohranjanjem zelenih površine, dreves, skupine
dreves, tekoče vode in drugega življenjskega prostora prosto
živečih rastlinskih in živalskih vrst.
20. člen
(Pogoji za nedovoljene gradnje)
Legalizacija objektov, ki so zgrajeni brez gradbenega
dovoljenja in legalizacija enostavnih objektov, je možna v
skladu z določili tega odloka oziroma v skladu s Pravilnikom
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 105/05).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA
21. člen
(Prometno omrežje)
Občinski lokacijski načrt obravnava ureditev regionalne
ceste R3 – 668/5846 Gabrje – Ratež, na odseku naselja Velike
Brusnice od km 3.038 do km 4.156, rekonstrukcijo križišča
regionalne ceste R3 – 668/5846 Gabrje–Ratež z lokalno cesto
L295200 Velike Brusnice–Dol. Suhadol–Gabrje in dostopno
potjo v zahodni del naselja Velike Brusnice v km 3.755, rekonstrukcijo lokalne ceste L295200 na odseku do km 0.100 ter
dostopne poti v ureditvena območja prostorskih enot.
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Regionalna cesta R3 – 668 / 5846 Gabrje–Ratež
Regionalna cesta v območju naselja poteka med strnjeno, pretežno stanovanjsko pozidavo. Predvidena je razširitev
regionalne ceste za širino hodnika za pešce in potrebne razširitve vozišča, korekcijo horizontalnih in vertikalnih elementov
ceste, tako da bo zagotovljena računska hitrost 40 km/h, regulacijo Vrtaškega potoka na tangiranem odseku, ureditev odvodnjavanja, razširitev obstoječih prepustov in mostov, ureditev
tangiranih priključkov javnih poti ter dostopov do objektov in na
kmetijske površine, izvedbo avtobusnega postajališča izven
cestišča za obe smeri ter ureditev komunalne infrastrukture. V
južnem delu naselja do križišča pri cerkvi Povišanja sv. Križa
je predviden enostranski hodnik za pešce ob desni strani vozišča, od križišča do priključka pokopališča obojestranski hodnik
za pešce, od priključka za pokopališče do meje lokacijskega
načrta pa enostranski hodnik za pešce ob levi strani vozišča.
Za odsek ceste od km 3.078 do km 3.740 velja lokacijski načrt Rekonstrukcija regionalne ceste R3-668/5846
Gabrje-Ratež na odseku Velike Brusnice–Ratež vključno z
rekonstrukcijo križišča z lokalno cesto L 295200 Velike Brusnice–Dol. Suhadol–Gabrje v Velikih Brusnicah, št. 05/01-LN,
maj 2003, ki ga je izdelal TOPOS, d.o.o.
Normalni prečni profil regionalne ceste z enostranskim
hodnikom za pešce na odseku od km 3.038 do km 3.078 in na
odseku od km 3.078 do km 3.740, ki pa se ureja z LN 05/01:
Vozišče
2x2,55 m
Robni pas
2x0,20 m
Hodnik za pešce
1x1,60 m
Bankina
2x0,50 m
Skupaj		

5,10 m
0,40 m
1,60 m
1,00 m
8,10 m

Navedeni normalni prečni profil velja tudi na odseku
regionalne ceste R3-668/5846 od km 4.037 do km 4.156,
razen v širini vozišča, ki znaša 2x2,75 m.
Zgornji ustroj je dimenzioniran na prometne obremenitve za plansko obdobje 20 let. Zaradi slabega stanja ceste je
potrebno na celotnem odseku zamenjati tamponski material
in asfalt. Sestava nove voziščne konstrukcije je:
Bitumenski beton BB 11s
Bitumiziran drobljenec BD 32
Tamponski drobljenec TD 32

3,0 cm
8,0 cm
35,0 cm

Na odseku regionalne ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež od km 3.740 do km 4.156 je predvidena rekonstrukcija križišča regionalne ceste R3-668/5846, lokalne ceste L295200
Vel. Brusnice–Dol. Suhadol in dostopne poti v zahodni del
naselja Velike Brusnice v km 3.755. Obstoječi priključki do
objektov in kmetijskih površin se niveletno in situativno navežejo na rekonstruirano cesto. Izvedejo se preko poglobljenih
robnikov oziroma priključkov z ustreznimi zavijalnimi radii.
Normalni prečni profil regionalne ceste z dvostranskim
hodnikom za pešce za odsek od km 3.740 do km 4.037:
Vozišče
2x2,75 m
Robni pas
2x0,20 m
Hodnik za pešce
2x1,60 m
Berma
2x0,50 m
Skupaj		

5,50 m
0,40 m
3,20 m
1,00 m
10,00 m

Sestava zgornjega ustroja:
Bitumenski beton BB 11s
Bitumiziran drobljenec BD 32
Tamponski drobljenec TD 32
Kamnita greda

3,0 cm
8,0 cm
25,0 cm
20,0 cm

Lokalna cesta L295200 Vel. Brusnice–Dol. Suhadol
Na odseku od km 0.000 do km 0.100 je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste in mostu preko Vrtaškega potoka z

obojestranskim hodnikom za pešce. Od mostu (od km 0.038)
do km 0.100 se izvede enostranski hodnik za pešce ob desni
strani vozišča.
Normalni prečni profil lokalne ceste z obojestranskim
hodnikom za pešce:
Vozišče
2x2,95 m
Hodnik za pešce
2x1,20 m
Berma
2x0,30 m
Skupaj		

5,90 m
2,40 m
0,60 m
8,90 m

Normalni prečni profil lokalne ceste z enostranskim
hodnikom za pešce:
Vozišče
2x 2,95 m
Hodnik za pešce
1x 1,20 m
Bankina
1x 1,00 m
Berma
1x 0,30 m
Skupaj		

5,90 m
1,20 m
1,00 m
0,30 m
8,40 m

Zgornji ustroj je dimenzioniran na prometne obremenitve težkega prometa za plansko obdobje 20 let. Predvidena
je naslednja sestava voziščne konstrukcije:
Bitumenski beton BB 11s
Bitumiziran drobljenec BD 32
Tamponski drobljenec TD 32

3,0 cm
8,0 cm
35,0 cm

Notranje prometno omrežje
Notranje prometno omrežje tvorijo obstoječe vaške poti,
na katere se niveletno in situativno vežejo nove dovozne poti
ureditvenih območij. Nove dovozne poti do novih objektov so
slepi kraki z obračališči.
Normalni prečni prerez slepi krak L – M in K – N, novogradnja:
Vozišče
Berma
Skupaj

2x 2,0m
2x 0.30m

4.00 m
0.60 m
4.60 m

Normalni prečni prerez kraka I – P, rekonstrukcija:
Vozišče
2x 2,0m
Oporna konstrukcija ali berma1x 0,5 m
Bankina
1x 0,5m
Skupaj		

4.00 m
0.50 m
0.50 m
5.00 m

Normalni prečni prerez H – R in H – S, rekonstrukcija:
Vozišče
Oporna konstrukcija
Bankina
Skupaj

3.70 m
0.30 m
0.50 m
4.50 m

Normalni prečni prerez C – U in D – Š, modernizacija:
Vozišče
Berma-bankina
Skupaj

3.50 m
0.60 m
4,10 m

Sestav voziščne konstrukcije:
Bitumenski beton BB 11
Bitumiziran drobljenec BD 32
Tamponski drobljenec TD 32

3,0 cm
8,0 cm
35,0 cm

Prometna varnost
Obstoječi krak notranje ulice E – T poteka ob kanalizirani strugi Šumečega potoka. Za zagotovitev varnosti pred

Uradni list Republike Slovenije
zdrsom je pred mostom in za mostom v skupni dolžini pribl.
77 m predvidena postavitev (lesene) varnostne ograje.
Podporni in oporni objekti, mostovi ter prepusti
Prepusti nad Vrtaškim potokom se izvedejo kot dostopi
do objektov na AB plošči. Predvidena je rekonstrukcija mostu
čez Vrtaški potok na regionalni cesti v km 3.944, na lokalni
cesti pa v km 0.030 za širino obojestranskega hodnika za
pešce. Vse premostitve morajo biti dimenzionirane na Q20
oziroma prevodnost  24 m3/s.
Ureditev priključkov
Novi priključki na regionalno cesto R3-668/5846 se
izvedejo na odseku od km 3.740 do km 4.156, in sicer v km
3.798, km 3.844, km 3.873 in 4.040 – desno in 3.805 – levo,
na lokalni cesti L295200 v km 0.068 desno, ki se izvedejo
preko poglobljenih robnikov ali kot priključki.
Obstoječi priključki do objektov in kmetijskih površin
se niveletno in situativno navežejo na obstoječe prometno
omrežje. Izvedejo se preko poglobljenih robnikov ali kot
priključki.
Priključki, ki prečkajo hodnik za pešce, morajo biti brez
grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi, ki urejajo
zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in
uporabe objektov v javni rabi.
Odvodnjavanje talne in meteorne vode
Odvodnjavanje meteorne vode z vozišča in hodnikov za
pešce je urejeno z izpusti preko požiralnikov in usedalnikov v
Vrtaški potok. V območju, kjer ni možnih direktnih izpustov, je
predvidena meteorna kanalizacija. Vtok vode v vtočne jaške
Ø 50 cm je izveden pod robniki oziroma preko dežnih rešetk.
Odvod vode v vodotok je preko izpustov, ki morajo biti izvedeni v skladu s smernicami Ministrstva za okolje in prostor,
Agencije Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje
z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, št. 35001-14/2005-A002304003 z dne
17. 2. 2005.
Rekonstrukcija križišča
Predvideno je preoblikovanje križišča regionalne ceste
z lokalno cesto in dostopno potjo v štirikrako križišče. Priključek lokalne ceste se rekonstruira, priključek dostopne ceste
pa se prilagodi novi ureditvi v obstoječi širini, zavijalni radii
so določeni na kritično vozilo.
Avtobusna postajališča
Avtobusno postajališče izven cestišča se izvede od
km 3.880 do km 3.940 za obe smeri. Avtobusno postajališče se uredi v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih
in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna
postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS,
št. 37/03) v naseljih.
Opremljeno bo s čakalno ploščadjo širine 2,00 m in
nadstrešnico.
Parkirišča
Parkirne površine javnega značaja so urejene v območju pokopališča (62 PM), gasilskega doma (10 PM)
in uvoza do osnovne šole (8 PM). Parkirne površine za
potrebe obstoječih dejavnosti so urejene v okviru obstoječih gradbenih parcel. Novi objekti predvideni za poslovne
dejavnosti imajo predvidene parkirne površine v okviru
gradbenih parcel.
Pešpoti
Glavna sprehajalna pot poteka med cerkvijo sv. Družine
(EŠD 1680) in Cerkvijo Povišanja sv. Križa (EŠD 1678) v
maks. širini 2.00 m in se navezuje na hodnik za pešce vzdolž
regionalne ceste in lokalne ceste. Preko Vrtaškega potoka se
v območju večnamenskega objekta izvede ločna brv.
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Brežine
Vkopne in nasipne brežine se izvedejo v nagibu 1:1,5
do maks. 1:2, ki se humusirajo in zatravijo.
Zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno oviranih oseb
Vse površine, ki so ob vozišču oziroma potekajo
samostojno in so namenjene pešcem, morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno
uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam v skladu s
predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi.
22. člen
(Urejanje vodotokov)
Skozi naselje Velike Brusnice tečeta Vrtaški in Šumeči
potok, ki se pri osnovni šoli zlijeta v potok Brusničico. Vrtaški potok, ki je stisnjen med regionalno cesto R3-668/5846
in obstoječo pozidavo nima ustreznega pretočnega profila.
Brežine so delno obzidane oziroma škarpirane. Za regulacijo Vrtaškega potoka je VGB Maribor leta 1992 izdelal
projekt št. 1630/4-92 s predvidenim normalnim prečnim
profilom Vrtaškega potoka. Za zagotavljanje Q50 je nad naseljem Velike Brusnice potrebno zgraditi suhi zadrževalnik,
ki bo zadržal razliko med 24 m3/s in 30 m3/s.
Vse premostitve Vrtaškega potoka je potrebno dimenzionirati na Q20, oziroma prevodnost 24 m3/s. V območju
prekrivanja Vrtaškega potoka za potrebe rekonstrukcije
ceste morajo biti zagotovljene navedene dimenzije, predvidene s projektom regulacije in smernicami št. 3500114/2005-A002304003 z dne 17. 2. 2005, Agencija RS za
okolje, Oddelek območja spodnje Save. Navedene vodnogospodarske ureditve se natančneje načrtuje v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Šumeči potok je delno obzidan z betonskimi zidovi, ki
niso izvedeni po projektni dokumentaciji. Za poseganje v
območje priobalnega zemljišča, ki je za omenjeni vodotok
5 m od zgornjega roba brežine vodotoka, mora investitor
pridobiti smernice Ministrstva za okolje in prostor, Agencije
Republike Slovenije za okolje, če ne bo predhodno izdelanega projekta regulacije Šumečega potoka.
23. člen
(Vodovodno omrežje)
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječe vodovodno omrežje. Oskrba s sanitarno vodo je zagotovljena
do kote 255 m.n.m., požarno vodo pa je možno zagotoviti
do kote 250 m.n.m. Vsi objekti nad navedenimi kotami si
za sanitarno vodo zgradijo higienske kapnice, ki se polnijo z vodo iz javnega omrežja. Pri gradnji in vzdrževanju
javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo je treba upoštevati
določila standarda SIST EN 805.
Za požarno zaščito se uporablja gasilska oprema.
Znotraj predvidenih zazidalnih in pozidanih con se bo dogradilo obstoječe vodovodno omrežje za oskrbo sanitarne
in požarne vode s cevmi NL DN 100 mm.
Priključke objektov se izvede preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,00 m
zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami.
Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upošteva
Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi prebivalstva z vodo
v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 35/06), Tehnični
pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00),
Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Novo
mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, in Uradni list
RS, št. 64/95) ter Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06).
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24. člen
(Kanalizacijsko omrežje)
Za odpadne vode posameznih objektov ali skupine
objektov je predvidena dograditev obstoječega sistema ločene kanalizacije v vodotesni izvedbi z navezavo (preko
vtočnega jaška) na obstoječo kanalizacijo. Za odvajanje
komunalnih odpadnih vod so mesta priključitve na obstoječi
sistem razvidna na grafičnem listu 3.6. Zasnova projektnih
rešitev komunalne in energetske infrastrukture. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Odlok o javni kanalizaciji
(Uradni list RS, št. 76/00), 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), Pravilnik
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01) ter
pravilnike, uredbe in strokovna navodila za odvajanje drugih
vrst odpadnih voda.
25. člen
(Upravljanje z vodami)
Padavinske vode
Padavinske vode s cestnih in utrjenih parkirnih površin
se odvaja v meteorno kanalizacijo z direktnim izpustom v potok ali individualno za posamezno skupino objektov oziroma
posamezni objekt. Čiščenje padavinskih vod z utrjenih parkirnih površin in cest je preko posameznih lovilcev olj, izvedenih
v skladu s standardom SIST EN 858-2. Čiste padavinske
vode s strešin se speljejo direktno v odvodnik.
Izpust padavinskih vod v Vrtaški potok, Šumeči potok in
Brusničnico mora biti načrtovan tako, da ne bo segal v svetli
prerez vodotoka. Iztočne glave meteornih kanalov v Vrtaškem potoku morajo biti oblikovane v enakem naklonu kot
so brežine potokov. Brežine vodotokov morajo biti v območju
izpusta ustrezno zavarovane pred erozijo vode, obstoječa
vegetacija ob izpustih naj se v največji meri ohrani oziroma
sanira z zasaditvijo vrbe ali jelše. V projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti izpusti tekstualno in grafično obdelani in prikazani.
Zaledne in precedne vode
Zaledne in precedne vode, ki se bodo stekale iz hribine
oziroma po hribini, je potrebno voditi v cestno kanalizacijo z
direktnim izpustom v vodotok
26. člen
(Električno omrežje)
Visokonapetostni razvod
Za predvidene posege znotraj ureditvenega območja je
predvidena postavitev nove transformatorske postaje kabelske kompaktne izvedbe moči do 630 kVA s 3-celičnim SF6
stikalnim blokom, ki bo vzankana v obstoječe 20 kV omrežje.
NNO in VNO se izvede v elektrokabelski kanalizaciji iz PVC
cevi Ø160 mm ali prosto v zemlji, pod povoznimi površinami
pa v obbetoniranih ceveh Ø 160 mm.
Nizkonapetostno omrežje
Za nizkonapetostno omrežje se upošteva kabel XPOO/
A 4x150 + 2.5 mm2. Kabli se izvedejo direktno iz trafopostaje
v kabelski kanalizaciji in se zaključijo pri hišah na kabelskih
omaricah PMO-4, katere se namesti v zelenici na meji ob
cesti ali na fasadah objektov na vedno dostopnem mestu.
Poslovni stanovanjski objekti se napajajo direktno iz trafopostaje po kabelski kanalizaciji in se zaključijo na kabelskih
omaricah, katere se namesti na fasadah objektov.

Uradni list Republike Slovenije
NN razvod se vodi do posameznih kabelskih omaric v
kabelski kanalizaciji skozi kabelske jaške v javnih površinah.
Minimalni odmiki od sosednjih komunalnih vodov in naprav
je 1.00 m v horizontalnem gabaritu, odvisno od vrste komunalnega voda, ki ga križamo. Kabel polagamo v globino
0.80 m. Kabelska trasa se na koncu označi s smernimi kamni
z oznako »EK«, postavljeni po detajlu vgradnje.
Javna razsvetljava
Ob regionalni cesti R3-668/ 5846 se predvidi klasična
javna razsvetljava. Merilno stikalna omarica se postavi v
zelenici v bližini TP. Razporeditev svetilk se izvede glede na
situacijo iz zbirne situacije komunalnih naprav, medsebojna
oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m ob regionalni
cesti, v naselju pa 30 m.
Javne parkirne površine in parkirne površine pri poslovno stanovanjskih stavbah se osvetljujejo s kandelabri
višine 5 m. Priključijo se na obstoječo javno razsvetljavo v
naselju.
Ničenje in ozemljitev
Zaščita pred posrednim dotikom je izvedena s pretokovno zaščito (taljivimi in avtomatskimi varovalkami).
Ozemljitev kandelabrov se izvede z ozemljilom s pocinkanim valjancem FeZn 25 x 4 mm, katerega se polaga
v zemlji ob kabelski kanalizaciji. Na ozemljilo se spoji tudi
ničelna in zaščitna zbiralka v kabelski omarici. Valjanec ob
kablih se poveže z ozemljili objektov.
Ostali pogoji
Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za
pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj mora investitor v skladu
z 71. členom Energetskega zakona in 13. členom Uredbe
o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
(Uradni list RS, št. 117/02) pridobiti soglasje za priključitev, v
katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri
priklopa.
Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami, soglasjem za priključitev,
veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno
obdelana v posebni mapi. V primeru prestavitve vodov mora
biti kot investitor naveden tudi Elektro Ljubljana, d.d.
27. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
(1) TK omrežje se bo vključilo v TK omrežje vezano na
lokalno centralo Brusnice (LC). Obstoječa lokalna telefonska
centrala je v gasilskem domu. Iz centrale se v regionalni cesti
izvede kabelski razvod do posameznih enot v kabelski kanalizaciji s cevmi PVC Ø 110, rumene barve, s kabelskimi jaški
1,1x1,8x1,9 m z LTŽ pokrovi. Na stranski cesti od križišča pri
cerkvi je že izvedena kabelska kanalizacija s PEHD cevmi in
pomožnimi jaški. Na tej trasi se izvedejo pri odcepih za več
stanovanjskih stavb novi pomožni jaški 1,2x1,2x1,2 m z LTŽ
pokrovi. Od pomožnih jaškov do razvodnih prostostoječih
omaric, postavljenih v zelenicah ob cesti, se izvede kanalizacija s PEHD cevmi. Prostostoječe razvodne omarice se
postavijo v gruči več stanovanjskih hiš in se za uvod kablov
izvedejo pomožni jaški. Naročniški kabli na relaciji razvodna
omarica s pomožnim kabelskim jaškom – naročnik se položijo v zaščitni PEHD 50 cevi. Naročniška cev se zaključi
neposredno v TK kabelski omarici na fasadi objekta.
Posamezna stanovanjska hiša se priključi na obstoječe
prostozračno omrežje s prostozračnim priključkom.
Poslovno stanovanjske stavbe se priključijo s PEHD
cevno kanalizacijo preko kabelske omarice, montirane na
stavbi na vedno dostopnem mestu.
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Kabelska kanalizacija se izvaja s tipskimi cevmi položenimi 0,8 m globoko na posteljico iz presejanega peska. 0,3 m
nad cevjo se položi opozorilni trak POZOR TELEFONSKI
KABEL. Na razdalji 40 m oziroma pri odcepih se izvedejo
tipski kabelski jaški z litoželeznimi pokrovi. Pri paralelnem
polaganju z ostalimi komunalnimi vodi mora biti odmik 0,3 m
oziroma glede na predpisano razdaljo, ki jo predpisuje posamezni komunalni vod. Nad TK kabelsko kanalizacijo se ne
sme polagati drugih komunalnih vodov.
Planirana sta 2 priključka/stanovanjsko enoto in 10 priključkov/poslovno stavbo.
(2) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
28. člen
(Ogrevanje)
Ogrevanje objektov se rešuje individualno z lahkim kurilnim oljem ali plinom oziroma z uporabo obnovljivih virov
energije (npr. uporaba toplotne črpalke, ogrevanje z lesno
biomaso).
29. člen
(Odstranjevanje odpadkov)
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo v Leskovec. Odpadki, ki imajo značaj sekundarnih
surovin (embalaža, papir, kartoni, lesni odpadki in drugo,
steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), se ločeno zbirajo v zbiralnici (ekološki otok) ločenih frakcij. Zbirna
in prevzemna mesta komunalnih odpadkov so umeščena
na javnih površinah, prikazane na grafičnem listu št. 3.6
Zasnove projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture.
Slepa ulica, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem
6,5 m. Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4m, najmanjša
svetla širina dostopne poti 3 m.
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Odloka o
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 1/02).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
30. člen
(Varovanje narave)
Skozi naselje tečejo trije potoki, ki se uvrščajo med
hidrološke naravne vrednote: Šumeči potok, Vrtaški potok
in Brusničica.
Brusničnica (št. NV 8270)
Potok od sotočja Vrtaškega in Šumečega potoka v
Velikih Brusnicah teče skozi naselje v koritu, izvedenem v
betonu in kamnu, naprej pa ima potok naravno, meandrirajočo strugo, ki jo obdajajo njivske in travniške površine vse
do naselja Ratež.
Varstvene usmeritve:
Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na
obravnavanem območju je prepovedano odvajanje odpadnih
vod.
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Šumeči potok (št. NV 8273)
Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, levi pritok Brusničice v naselju V. Brusnice, je skozi naselje neurejen,
deloma kanaliziran.
Varstvene usmeritve:
Struga potoka se ohranja v naravnem stanju (zatravljene brežine in naravna struga) z grmovno in drevesno
obrežno vegetacijo, ki se po potrebi obnavlja z avtohtonimi
vrstami.
V potok je prepovedano odvajanje odpadnih vod iz gospodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih jam)
ter odlaganje odpadkov.
Vrtaški potok (št. NV 8274)
Hudourni potok s povirjem v Gorjancih, desni pritok Brusničnice v Vel. Brusnicah, je skozi naselje mestoma kanaliziran ter stisnjen ob lokalno cesto, iz katere so speljani številni
dostopi do stanovanjskih objektov na drugi strani potoka.
Varstvene usmeritve:
Vodotok in njegove brežine se izvede v skladu s 13. členom, varovalne ograje ob potoku in na prečnih komunikacijah
so lesene, mestoma se uredijo ekološke niše, ob potoku se
ohranja obstoječo vegetacijo, za nove zasaditve pa se predvidi uporaba avtohtonih vrst.
V potok je prepovedano odvajati odpadne vode iz
gospodinjstev in gospodarskih poslopij (hlevov, gnojničnih
jam).
Izlivni del Vrtaškega potoka v okolici gasilskega
doma
Potok s poplavno ravnico se ohranja v naravnem stanju (brežine, struga z obrežno zarastjo) brez regulacij in
posegov.
Na območju strnjene poselitve se biotska raznovrstnost
ohranja tako, da se ohranjajo zelene površine, drevesa,
skupine dreves, tekoče vode in drugi življenjski prostori prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedenih v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za občinski lokacijski načrt Brusnice«, ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine.
31. člen
(Varovanje tal)
Pri vseh posegih v prostor je potrebno plodno zemljo
odriniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev
zelenih površin. S prstjo se ob odrivanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi
snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljo.
Parkirna mesta, vozišča in druge površine, namenjene
prometu motornih vozil, je treba utrditi, tako da so meteorne
vode z njih speljane v vodotoke preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov in lovilcev olj in obdane z robniki.
Na gradbišču je treba urediti sanitarije, garderobe in
umivalnice tako, da komunalna voda in odpadki ne bodo
onesnažili tal in podtalnice.
32. člen
(Varstvo voda)
Na vodnem in priobalnem zemljišču v skladu
s 37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02)
ni dovoljeno posegati v prostor, razen za gradnjo objektov
javne infrastrukture, gradnjo objektov grajenega javnega
dobra po tem ali drugih zakonih, ukrepe, ki se nanašajo
na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, gradnjo objektov,
namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in gradnjo
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objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju
ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije. Gnojenje kmetijskih zemljišč ob vodnih telesih se izvaja po predpisih s področja varstva voda. Gnojišča morajo biti drenirana
v gnojnično jamo in ne smejo imeti odtoka v površinske ali
podzemne vode.
33. člen
(Varovanje kulturne dediščine)
Na območju občinskega lokacijskega načrta sta evidentirani dve enoti kulturne dediščine, ki imata po Odloku o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 38/92) status kulturnega spomenika, to sta cerkev
sv. Družine (EŠD 1680) in cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD
1678) in se ohranjata v svoji izvirnosti in pričevalnosti. Vsi
posegi v cerkvene stavbe se urejajo na osnovi posebnih
pogojev in usmeritev za konkretni poseg.
34. člen
(Varstvo pred hrupom)
Območje občinskega lokacijskega načrta spada v
III. stopnjo ravni hrupa. Gradnje ne smejo presegati mejnih
vrednosti hrupa, v primeru prekomerne obremenitve s hrupom pa je treba vir hrupa omejiti na nivo dovoljenega. V času
gradnje je treba obratovanje delovnih strojev ter vsa gradbena in druga hrupna dela na gradbišču opravljati le v dnevnem
času med 7. in 19. uro. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati
določila Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/86, 32/93), Zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 82/01), Uredbo
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95, 66/96), Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh
hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja
ter za bivalne prostore (Uradni list RS, št. 29/80) in Pravilnik
o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
35. člen
(Varstvo zraka)
Uporaba goriva za ogrevanje objektov ne sme obremenjevati zraka z emisijo ogljikovega dioksida preko dovoljenih
ravni, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94,
52/02, 41/04).
36. člen
(Ravnanje z odpadki)
(1) V skladu s Pravilnikom o ravnanju z organskimi
kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04 in 41/04) je
predvideno odstranjevanje organskih kuhinjskih odpadkov
na odlagališču nenevarnih odpadkov.
(2) Dovoljeno je kompostiranje odpadkov rastlinskega
izvora na kraju nastanka.
(3) V skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02 in
41/04) se sekundarne surovine zbirajo ločeno v zabojnikih in
odvažajo v nadaljnjo uporabo.
(4) Mešanica olj in maščob, ki se nabira pri iztokih
meteornih vod v lovilcih olj in maščob na utrjenih voznih,
manipulativnih in parkirnih površinah, se oddaja pooblaščeni
organizaciji.
(5) Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri odstranitvi in gradnji objektov, se zbirajo ločeno.
(6) Pri gradbenem izkopu zemljine se rodovitna plast
(humus) odrine, deponira in ponovno uporabi za zunanje ureditve, v kmetijske namene, višek pa se odpelje na deponijo.
(7) Zbiralniki živinskih gnojil morajo biti izdelani iz materialov, ki omogočajo vodotesnost, tako da ne pride do
izpiranja ali odtekanja v okolje.
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37. člen
(Rušitve)
Predvidene so:
(1) odstranitve objektov na stavbnih zemljiščih parc.
št. 80/2, 3*, 199*, 88/3, vse k.o. Brusnice,
(2) prestavitve zbiralnikov živinskih gnojil iz območja
varovalnega pasu vodotookov in ceste,
(3) v območju ureditve in prestavitve struge Vrtaškega
potoka je predvidena odstranitev obstoječih premostitvenih
objektov, ki služijo za dostop do objektov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
38. člen
(Varstvo pred požarom)
Občinski lokacijski načrt Brusnice upošteva določila
22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93) tako, da predvideva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi je zagotovljeno naslednje:
– dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil
in izpolnjujejo pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara,
– oskrba za gašenje z vodo je zagotovljena preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
39. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi
gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS,
št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan-Seiberg in Pravilnika o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih
območjih (Uradni list SFRJ, št. 31/81, 49/82, 52/90).
VIII. NAČRT PARCELACIJE
40. člen
(Prikaz parcelacije)
(1) Načrt parcelacije je razviden iz Načrta gradbenih
parcel s tehničnimi elementi, list št. 2.3. Mejne točke parcel
so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu. Velikosti in oblika gradbenih parcel naj bo prilagojena
lastniški in parcelni strukturi zemljišč, s tem da je mogoča
nemotena raba sosednjih zemljišč.
(2) Gradbene parcele so določene na podlagi katastrskih podatkov, ki pa se zaradi slabe natančnosti razlikujejo od geodetskega načrta dejanskega stanja, zato je
pri dokončni določitvi gradbenih parcel v PGD dovoljeno
odstopanje oziroma uskladitev glede na dejansko in katastrsko stanje.
IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN
ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OLN
41. člen
(Etapnost izvedbe)
Pred pričetkom gradnje je potrebno:
(1) zgraditi komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo,
(2) določiti gradbene parcele,
(3) vsaka prostorska ureditev se lahko izvaja posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene
funkcionalne enote.
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42. člen
(Obveznosti investitorja pred gradnjo in med njo)
(1) Obveznosti pred gradnjo:
– Telekomunikacijsko omrežje: obstoječe TK omrežje je
potrebno glede na pozidavo ustrezno zaščititi ali prestaviti na
osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve
TK omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na določenem
območju.
– Električno omrežje: za zemljišča, kjer bo potekal SN ali
NN električni vod, mora biti pridobljena pravica graditi. Investitor objektov je dolžan naročiti in plačati vse stroške morebitne
prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki
jih povzročajo z gradnjo, obravnavano v tem dokumentu. Investitorji objektov nosijo tudi stroške priključitve posameznega
objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti
v tem OLN.
– Prometno omrežje: Gradnja in rekonstrukcija gradbenih
objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav
v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem
Direkcije RS za ceste. Varovalni pas se meri od zunanjega roba
cest in je na vsako stran regionalne ceste 15,00 m. Če gradnja
predvidenih gradenj objektov posega v varovalni pas ali cestno
telo državne ceste, si mora vsak posamezen investitor pridobiti
smernice za načrtovanje in mnenje za plansko investicijske
akte nižjega nivoja, projektne pogoje ter soglasja in dovoljenja
za objekte, za katere se bo pridobivalo gradbeno dovoljenje,
ne bodo pa podrobneje obdelani v plansko investicijskih aktih
nižjega nivoja, soglasja in dovoljenja za vse ostale (nezahtevne)
objekte, za katere se ne bodo pridobivala gradbena dovoljenja,
dovoljenja za zapore cest za objekte, ki se bodo izvedli na
območju plansko investicijskega akta nižjega nivoja, dovoljenja
za izredne prevoze, ki se bodo izvajali za potrebe izgradnje
objektov v območju plansko investicijskega akta nižjega nivoja,
služnostne pravice na podlagi veljavne služnostne pogodbe in
izvedbe vpisa v zemljiško knjigo. Pri novogradnjah ali adaptacijah objektov v varovalnem pasu državnih cest Direkcija RS
za ceste ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti
zaradi hrupa, tresenja ali podobnega.
Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti predvidene zaščitne ukrepe na cesti in zaščititi oziroma prestaviti komunalne
priključke.
(2) Med gradnjo je poleg ukrepov, navedenih v poglavju V.
tega odloka, potrebno izpolniti naslednje pogoje:
– zavarovati gradbišče tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo
na gradbišču, da se prepreči onesnaževanje okolja in voda, ki
bi nastalo zaradi transporta in skladiščenja,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov po obstoječih infrastrukturnih objektih in
– napravah,
– omogočiti dostop na kmetijska zemljišča.
43. člen
(Dodatne obveznosti po gradnji)
Lastnik ali drug posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez
svoje zemljišče do vodnega zemljišča ter dopustiti splošno
rabo vodnega dobra. Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo, je dovoljena, če se lastniku
ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne
povzroča škoda.
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Investitor
mora zagotoviti sanacijo vseh začasno uporabljenih kmetijskih
zemljišč. Investitor mora zagotoviti sanacijo poškodovanih delov
lokalnih cest in drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb,
ki nastanejo zaradi prevozov pri izvedbi del. Investitor mora
nadomestiti vse neevidentirane, med gradnjo tangirane komunalne objekte in naprave.
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X. TOLERANCE
44. člen
(1) Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so
lahko +- 10%, vendar ne preko določene gradbene meje.
(2) Odstopanja v etažnosti objektov niso dovoljena.
(3) Odstopanja od absolutne nadmorske višine objektov
so dovoljene +- 0,5 m, s tem da je zagotovljen dostop na
javno pot in funkcioniranje objektov sosednjih zemljišč. Večja
odstopanja so dopustna v skladu z določili tega člena.
(4) Gradbene parcele so določene na podlagi katastrskih podatkov, ki pa se zaradi slabe natančnosti razlikujejo od
geodetskega načrta dejanskega stanja, zato je pri dokončni
določitvi gradbenih parcel v PGD dovoljeno odstopanje oziroma uskladitev glede na dejansko in katastrsko stanje.
(5) Pri gradnji ali prenovi komunalne infrastrukture in
cestne ureditve so dovoljene tolerance, če se pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko
ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega
oziroma predvidenega stanja. Če so potrebne spremembe pri
urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja
prostorov v postopku sprejemanja tega OLN, je potrebno v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti projektne
pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev.
(6) Dovoljena so tudi odstopanja od določitve mej posameznih prostorskih enot v primeru spremembe namenske
rabe zemljišča po sprejetju tega odloka s hierarhično višjim
prostorskim aktom MO NM. V tem primeru se za gradnje
smiselno upoštevajo določila tega odloka za novogradnje.
(7) V ureditvenem območju OLN so možna odstopanja
od določil, ki veljajo na območju obstoječih gradbenih enot,
če je možna prostorska razširitev obstoječe gradbene enote
z dodajanjem sosednjih gradbenih parcel.
XI. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni
prostor Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1) (Uradni list RS, št. 72/06).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
določila Odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R3 – 668/5846 Gabrje–Ratež na odseku Velike
Brusnice–Ratež, in sicer v naselju Velike Brusnice na odseku
od km 3.740 do km 4.156 (Uradni list RS, št. 57/03).
46. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem Občinskega
lokacijskega načrta Brusnice opravlja Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
47. člen
(Hramba in vpogled)
OLN skupaj s prilogami je na vpogled na Mestni občini
Novo mesto, Oddelku za prostor.
48. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2006
Novo mesto, dne 28. septembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.
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Odlok o preoblikovanju javnega zavoda
Zdravstveni dom Novo mesto

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00
in 36/00) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB) so:
– Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi
16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 68/01 in 44/02) na 26. seji dne 9. 3. 2006,
– Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na podlagi
7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 47/99) na 25. seji dne 31. 8. 2006,
– Občinski svet Občine Mirna Peč na podlagi 15. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in
40/03) na 32. seji dne 19. 9. 2006,
– Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi 22. člena
Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01, Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) na 10. korespondenčni
seji dne 4. 10. 2006,
– Občinski svet Občine Škocjan na podlagi 15. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in
44/03) na 26. seji dne 31. 1. 2006 in
– Občinski svet Občine Žužemberk na podlagi 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00
in 93/00) na 29. seji dne 5. 10. 2006 sprejeli

ODLOK
o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni
dom Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto, Občina
Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk (v nadaljevanju: ustanoviteljice) kot pravne naslednice bivše Občine Novo mesto
uskladijo delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Novo
mesto (v nadaljevanju: zavod) z dogovorom o ureditvi premoženjskopravnih razmerij na dan 31. 12. 1994 (Uradni list RS,
št. 70/99) in na dan 31. 12. 1998 (Uradni list RS, št. 68/01).
II. USTANOVITELJICE
2. člen
(1) Imena in sedeži ustanoviteljic so:
1. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo
mesto,
2. Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, Dolenjske
Toplice,
3. Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč,
4. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej,
5. Občina Škocjan, Škocjan 67, Škocjan in
6. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(2) Ustanoviteljice prevzemajo s tem odlokom ustanoviteljske pravice in organizacijsko preoblikujejo Zdravstveni
dom Novo mesto, ki je bil v skladu z zakonom ustanovljen
za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje
občin ustanoviteljic.
(3) Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
ustanoviteljice uredijo s pogodbo.
III. IME IN SEDEŽ
3. člen
(1) Ime zavoda je: Zdravstveni dom Novo mesto.
(2) Sedež zavoda je: Novo mesto, Kandijska cesta 4.
(3) Ime in sedež zavoda se lahko spremenita le s soglasjem ustanoviteljic.
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IV. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA
4. člen
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
(2) Zavod na sedežu zavoda zagotavlja splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost predvsem za prebivalstvo
z območja ustanoviteljic, ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika pa tudi za druge.
(3) Na sedežu zavod zagotavlja službo 24-urnega
neprekinjenega zdravstvenega varstva, vključno s službo
nujne medicinske pomoči za prebivalce občin ustanoviteljic.
(4) Zavod zagotavlja ob upoštevanju pravice do svobodne izbire zdravnika na sedežu zavoda dejavnosti iz splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistično
izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost za prebivalce občin
ustanoviteljic:
– v otroškem in šolskem dispanzerju,
– v razvojni ambulanti,
– v diagnostičnem laboratoriju,
– v dispanzerju za ženske,
– v dispanzerju za bolezni pljuč, srca in ožilja,
– v ambulanti za bolezni dojk,
– v psihiatričnem dispanzerju,
– v mentalno higienskem dispanzerju,
– v oddelku fiziatrije in fizioterapije,
– v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
– v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog,
– v oddelku za specialistično zobozdravstvo in
– v zobotehničnem laboratoriju.
5. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti zavoda izven sedeža zavoda
zavod oblikuje organizacijske enote, ki so v strokovnoorganizacijskem smislu enote posameznih dejavnosti zavoda.
Organizacijske enote opravljajo svojo dejavnost na lokacijah,
ki jih določi občina na svojem območju.
(2) Uprava in skupne dejavnosti zavoda so locirane na
sedežu zavoda.
(3) Podrobnejšo notranjo organizacijo določi zavod v
statutu in aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(4) Če bi za opravljanje specialistične izvenbolnišnične
zdravstvene dejavnosti katera od ustanoviteljic nameravala podeliti koncesijo, mora pred začetkom postopka o tem
pridobiti mnenje vseh ustanoviteljic. Če mnenje ni podano v
roku 30 dni od prejema zaprosila, se šteje, kot da je bilo le-to
podano. Mnenje za odločitev o začetku postopka podelitve
koncesije ni zavezujoče.
6. člen
(1) Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
in v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti
zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– N 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– N 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost,
– N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
– N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki,
– N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
– K 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi,
– K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
(2) Zavod lahko izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena
v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno
službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo na podlagi
sklenjene pogodbe o sodelovanju.
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V. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
a) svet zavoda,
b) direktor,
c) strokovni vodja in
d) strokovni svet.

7. člen

Svet zavoda
8. člen
(1) Zdravstveni dom upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
a) 8 predstavnikov ustanoviteljic zavoda (3 predstavniki Mestne občine Novo mesto in po en predstavnik
občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan
in Žužemberk),
b) 3 predstavniki delavcev zavoda in
c) 1 predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanoviteljev zavoda imenujejo občinski sveti posameznih občin ustanoviteljic.
(3) Predstavnike delavcev zavoda izvolijo neposredno
delavci v skladu s splošnimi akti zavoda.
(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
(5) Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovitve
mandata.
(6) V svet zavoda ne more biti imenovan zdravstveni
delavec ali zdravstveni sodelavec, ki na podlagi koncesije
opravlja javno zdravstveno službo.
(7) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
9. člen
(1) Svet zavoda:
– sprejema statut,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema letno poročilo,
– ocenjuje delo direktorja,
– odloča o delu plače za delovno uspešnost direktorja
in predlaga ustanoviteljicam morebitno povečano delovno
uspešnost zaposlenih v skladu z veljavno zakonodajo,
– predlaga ustanoviteljem spremembe in razširitve dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju predloge in mnenja o
posamičnih vprašanjih,
– na predlog direktorja, po predhodnem mnenju strokovnega sveta, imenuje in razrešuje strokovnega vodjo ali
na predlog direktorja imenuje pomočnika direktorja za ekonomsko in pravno področje,
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen z
zakonskimi in podzakonskimi akti,
– ter druge naloge v skladu z določili tega odloka in
statuta.
(2) Pred sprejemanjem zadev iz četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka mora svet zavoda pridobiti soglasje
ustanoviteljice za zadeve na njenem območju.
Direktor
10. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor.
(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda.
(3) Po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja svet
zavoda takoj pismeno zaprosi ustanoviteljice za soglasje k
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imenovanju direktorja. Soglasje k imenovanju direktorja sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic v skladu z določbami
statutov občin. Na podlagi sklepa o imenovanju in po pridobljenem soglasju vseh občin sklene z direktorjem pogodbo o
zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
(4) Če ustanoviteljica ne odreče soglasja k imenovanju
direktorja v roku 30 dni od dneva pismenega soglasja, se
šteje, da je soglasje dano.
(5) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
11. člen
(1) Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– pri vodenju poslov ravna z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega programa in
finančnega načrta,
– poroča o rezultatih poslovanja in predlaga zaključni
račun ter letno poročilo,
– poroča ustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema akte o varnosti in zdravju pri delu ter požarni
varnosti,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– izdaja odredbe, sklepe in druge posamične akte ter
imenuje komisije, delovne skupine in druga telesa za proučitev določenih vprašanj ali za izvedbo določenih nalog, če ni
izrecno določeno, da gre za pristojnost sveta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivnimi
pogodbami in splošnimi akti zavoda.
(2) K aktom iz 8. in 9. alineje prejšnjega odstavka daje
soglasje svet zavoda.
(3) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod
direktor neomejeno, razen omejitve iz 26. člena tega odloka
in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega
finančnega načrta.
12. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za
katerega je bil imenovan.
(2) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev;
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
13. člen
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandat,
se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi takoj
oziroma najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata
prejšnjega direktorja.
14. člen
(1) Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri in najmanj pet let delovnih
izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
mestih.
(2) Če je za direktorja izbran kandidat, ki nima univerzitetne izobrazbe medicinske smeri, vodi strokovno delo
zavoda strokovni vodja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo
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medicinske smeri, specializacijo iz ene izmed medicinski
dejavnosti, ki jih opravlja zavod, in najmanj pet let delovnih
izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
mestih.
Strokovni vodja
15. člen
(1) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda
na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega
sveta. Glede imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za direktorja.
(2) Odgovornosti, pravice in druge obveznosti strokovnega vodje se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
Vršilec dolžnosti
16. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi ali če nihče od
prijavljenih kandidatov ni izbran ali če direktorju predčasno
preneha mandat, imenuje svet zavoda za čas do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa vršilca dolžnosti
direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, vendar največ
za eno leto.
Strokovni svet
17. člen
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda,
ki načrtuje, obravnava, usmerja in nadzira strokovno dejavnost zavoda v skladu s predpisi.
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega
sveta določa statut zavoda.
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– Občina Dolenjske Toplice
5,47%
– Občina Mirna Peč
4,44%
– Občina Žužemberk
7,38%.
(2) Premoženje, ki je solastnina vseh ustanoviteljic, je
prikazano v prilogi Pregled premičnega premoženja v upravljanju Zdravstvenega doma Novo mesto, ki je sestavni del
tega odloka.
(3) V primeru odstopa ene od ustanoviteljic se njen
solastniški delež sorazmerno razdeli med preostale ustanoviteljice.
(4) Sredstva, pridobljena od prodaje premičnega premoženja, zavod lahko uporabi izključno za investicijsko vzdrževanje ali za nakup opreme.
(5) Spremembe vrednosti premoženja iz tega člena odloka ugotavlja zavod v letnih bilancah in njihovih prilogah, ki
jih posreduje tudi vsem ustanoviteljicam.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva:
– od plačil za opravljene storitve v skladu s pogodbo z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in področno
zakonodajo,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– iz pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki storitev in
najemniki prostih prostorskih zmogljivosti v skladu z najemno
pogodbo,
– z donacijami in prostovoljnimi prispevki,
– iz drugih virov, določenih z zakonom.

20. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo svoje z zakonom določene
obveznosti do zavoda za zagotavljanje materialnih pogojev
za delo in za razširitev zmogljivosti za dejavnost, ki se izvaja
na območju vsake občine ustanoviteljice.

23. člen
(1) Sredstva za investicije zagotavljata občina ustanoviteljica, na območju katere se nahaja nepremičnina, in zavod
po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz lastnih sredstev iz naslova pridobivanja prihodkov od
najemnin ter iz naslova presežka prihodkov nad odhodki,
ustvarjenega z delovanjem na trgu in javnih razpisov.
(2) Za zagotavljanje materialnih pogojev in razširitev
dejavnosti, ki se zaradi specifike teh dejavnosti izvajajo na
enem mestu in služijo potrebam občanov vseh občin ustanoviteljic, zagotavljajo ustanoviteljice potrebna sredstva v
deležih, določenih v prvem odstavku 21. člena tega odloka,
in sicer za tisti del dejavnosti, za katerega ustanoviteljice nesporno ugotovijo skupen interes. Ustanoviteljice ugotavljajo
skupen interes za vsako vlaganje oziroma investicijo posebej
ter glede na izkazani interes in določila delitvene bilance
dogovorno določajo sofinancerske deleže.
(3) V skupno premično premoženje ustanoviteljic iz
prejšnjega odstavka, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za občane vseh ustanoviteljic, vlagajo ustanoviteljice sorazmerno svojemu solastniškemu deležu, če
se ustanoviteljice v posameznem primeru ne dogovorijo
drugače.
(4) Kadar gre za vlaganja v skupno premično premoženje iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odločitev za
vlaganja sprejeta in njihovo sofinanciranje obvezno za vse
ustanoviteljice, če se za vlaganja odloči toliko ustanoviteljic,
da predstavljajo več kot 90% solastniškega deleža iz prvega
odstavka 21. člena tega odloka.
(5) Za izboljšanje materialne osnove, za nabavo opreme ali izvedbo izrednih aktivnosti lahko zavod zbira sredstva
od donatorjev in sponzorjev.

21. člen
(1) Ustanoviteljice ob uveljavitvi tega odloka postanejo
solastnice premičnega premoženja, ki je namenjeno izvajanju zdravstvene dejavnosti za potrebe občanov vseh ustanoviteljic, po ključu števila prebivalcev na dan 30. 6. 2004. Na
tej osnovi so solastniški deleži ustanoviteljic naslednji:
– Mestna občina Novo mesto
66,84%
– Občina Šentjernej
10,81%
– Občina Škocjan
5,06%

24. člen
(1) Zavod lahko oddaja proste prostorske zmogljivosti v
najem po poprejšnjem soglasju župana občine ustanoviteljice, na območju katere se oddajajo te prostorske zmogljivosti.
Pravice in obveznosti ustanoviteljice, zavoda in najemnika se
uredijo s posebno pogodbo.
(2) Kadar se oddaja prostore v najem, ima pri sklepanju
najemne pogodbe prednost oseba, ki ji je bila podeljena koncesija za opravljanje dejavnosti na področju zdravstva.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda,
določi pristojnosti, pooblastila in odgovornost organov zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z
zakonom in tem odlokom.
19. člen
(1) V skladu s statutom lahko zavod sprejme tudi druge
splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje.
(2) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s statutom.
VII. SREDSTVA ZAVODA
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(3) Prihodki iz najemnin pripadajo zavodu, ki jih mora
namensko uporabiti za vzdrževanje in investicijska vlaganja
v nepremičnine oziroma za posodabljanje opreme na območju občine ustanoviteljice, katere prostorske zmogljivosti se
dajejo v najem.
25. člen
(1) Zavod vodi finančno poslovanje v skladu z veljavno
zakonodajo.
(2) Zavod vodi poslovanje ločeno po stroškovnih mestih
za zdravstvene domove ali zdravstvene postaje po posameznih občinah.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
26. člen
(1) Zavod gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z
opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za
investicije v opremo ali vzdrževanje opreme in stavb, s katerimi upravlja.
(3) Del presežka, ustvarjenega izven programa, dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se na predlog sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljicami nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev
zavoda, pri čemer je zavod dolžan upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki določajo razmerja plač zaposlenih v
javni upravi.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da sme
v zvezi z nepremičnim premoženjem sklepati najemne pogodbe v skladu s tem odlokom in se zadolžuje le v skladu z
veljavnimi predpisi.
(2) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod
v okviru pooblastil direktor zavoda z omejitvijo iz prejšnjega
odstavka tega člena.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
28. člen
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
29. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljicam posredovati letno
poročilo za preteklo leto, program in finančni načrt za tekoče
leto ter večletne razvojne programe najkasneje do 30. marca
tekočega leta, katerega obravnavajo in potrdijo ustanoviteljice za svoje območje.
(2) Ustanoviteljicam je dolžan posredovati tudi vse druge podatke in informacije o svojem poslovanju in izvajanju dejavnosti, potrebne za izvrševanje pristojnosti in nalog
ustanoviteljic oziroma za zagotavljanje pravic in interesov
občanov.
30. člen
(1) Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje:
– k statutu in k vsakokratnim spremembam statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
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– k spremembam dejavnosti,
– k izplačilom delovne uspešnosti delavcem,
– k izplačilu enkratne nagrade direktorju,
– k letnemu poročilu za preteklo leto, programu in finančnemu načrtu za tekoče leto ter večletnemu razvojnemu
programu, skladno z določbo prvega odstavka 29. člena tega
odloka, in
– k drugim odločitvam, za katere je tako določeno s tem
odlokom in področno zakonodajo.
(2) Če ni s tem odlokom določeno drugače, se šteje, da
je ustanoviteljica, ki o podaji soglasja ni odločila v 60 dneh
po prejemu predloga zavoda, soglasje podala.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Zavod konstituira svet zavoda skladno z določili tega
odloka v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
(2) Do konstituiranja sveta zavoda opravlja naloge sveta
zavoda dosedanji organ upravljanja, ki mu z dnem konstituiranja sveta zavoda po tem odloku preneha mandat.
32. člen
(1) Svet zavoda v šestih mesecih od uveljavitve tega
odloka sprejme statut zavoda ter ga predloži v soglasje občinskim svetom ustanoviteljic. Statut zavoda začne veljati, ko
podajo soglasje k statutu vse ustanoviteljice zavoda.
(2) Do sprejetja statuta zavoda se uporabljajo določbe
dosedanjega statuta z dne 4. 6. 1992 ter drugi splošni akti
zavoda, veljavni na dan uveljavitve tega odloka.
33. člen
(1) Direktor zavoda mora v roku 30 dni od uveljavitve
tega odloka predlagati vpis sprememb iz tega odloka v sodni
register pristojnega sodišča.
(2) Imenovanje direktorja zavoda po določbah tega odloka se opravi po poteku mandata dosedanjemu direktorju.
34. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik
zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, p.o., ki je vpisan v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod
št. Srg 593/91 z dne 29. 7. 1991 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.
35. člen
(1) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice zavoda.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. dan po objavi.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Novo mesto (Skupščinski
Dolenjski list, št. 9/91).
Št. 015-05-15/2006
Novo mesto, dne 9. marca 2006
Mestna občina Novo mesto
Župan
mag. Boštjan Kovačič l.r.
Dolenjske Toplice, dne 31. avgusta 2006
Občina Dolenjske Toplice
Župan
Franc Vovk l.r.
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Mirna Peč, dne 19. septembra 2006
Občina Mirna Peč
Župan
Zvone Lah l.r.
Šentjernej, dne 4. oktobra 2006
Občina Šentjernej
Župan
Franc Hudoklin l.r.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati
javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
5. člen
(1) Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili
tega odloka in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
(2) Uporabnikom tržnice (kupcem) je dovoljen brezplačen dostop na tržnico v času njenega obratovanja.

Škocjan, dne 31. januarja 2006
Občina Škocjan
Župan
Anton Zupet l.r.
Žužemberk, dne 5. oktobra 2006
Občina Žužemberk
Župan
Franc Škufca l.r.

5151.

Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št.
30/06) ter na podlagi drugega odstavka 28. in 29. člena
Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo
na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93,
34/93 in 57/93), 3. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 – UPB 1) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05 in 6/06) je
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne
28. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o urejanju javnih tržnic v Mestni občini
Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanja javnih tržnic
v Mestni občini Novo mesto.
(2) Urejanje javnih tržnic po tem odloku obsega pravice in obveznosti prodajalcev in upravljavca tržnice ter tržni
red.
2. člen
Izbirno gospodarsko javno službo urejanja javnih tržnic
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Mestni občini Novo
mesto izvaja JP Komunala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
3. člen
(1) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s poslovnim planom, ki ga sprejme in potrdi Občinski svet Mestne
občine Novo mesto.
(2) Z izvajalcem sklene Mestna občina Novo mesto pogodbo o urejanju javnih tržnic (v nadaljevanju: tržnica).

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
6. člen
Izvajalec ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbeti, da ureditev in poslovanje tržnice usklajena z
veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje na tržnici ter razporeja
in oddaja v najem tržne površine prodajalcem,
3. skrbi za urejenost tržnice in manipulativnih površin,
uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
4. sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
5. pregleda ustreznost dokumentacije, ki je potrebna
za dovoljeno trgovanje na tržnici, in izreka prepoved prodaje
prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
6. nadzira kvaliteto blaga in izloča nekvalitetno blago,
katerega prodaja zaradi slabe kvalitete ni dovoljena (gnilo,
neočiščeno, mokro sadje in zelenjavo, oporečni prehrambni
izdelki itd.),
7. skrbi za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
8. daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo,
potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
9. vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne
prostore ter o zbranih pristojbinah,
10. letno poroča o poslovanju tržnice ter pripravlja letne
plane tekočega in investicijskega vzdrževanja.
III. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS
7. člen
(1) V Novem mestu posluje tržnica na Prešernovem
trgu na pokritem in nepokritem delu s poslovnim časom med
6. in 20. uro.
(2) Poslovni čas zaprtih prodajnih prostorov (kioski, zidani objekti) se določa skladno z določili Zakona o trgovini.
8. člen
Ne glede na določila prejšnjih členov se lahko tržnice
uredijo tudi na drugih krajih v Novem mestu in v naseljih na
območju Mestne občine Novo mesto, če so podani pogoji
glede tehnične opremljenosti, higiene in varstva pri delu.
Določbe tega odloka veljajo v celoti tudi za te tržnice.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA
9. člen
(1) Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
(2) Stalna so:
– prodajni boksi,
– stojnice z nadstreškom,
– prodajne mize.
(3) Občasna so:
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike).
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(4) Dopolnilne prodajne mize se lahko namestijo po
potrebi samo s soglasjem izvajalca.
10. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo
prodajo ali vsako leto v sezoni neprekinjeno vsaj tri mesece.
Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem izvajalec v skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:
a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno
pogodbo,
b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu
dodeljen prodajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o
plačilu pristojbine; prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku
storitev tržnice.
(3) V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih mest lahko izvajalec izvede natečaj za njihovo oddajo
v najem.
11. člen
Občasni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo
prosto prodajno mesto za določen čas le v primeru, če ima
izvajalec na razpolago prodajna mesta za rezervacijo.
12. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega
odprtega prodajnega mesta do 8. ure, lahko izvajalec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti dan. Plačani
znesek najemnine ali rezervacije za tisti dan ostane izvajalcu.
13. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega
mesta oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.
14. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na
vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova
prodajalca. Vsi prodajalci pa morajo imeti na prsih pripeto
priponko z navedbo svojega priimka in imena.
V. PRODAJA BLAGA
15. člen
Prodajni pogoji za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilne dejavnosti na kmetijah, proizvodov domače
obrti ter rabljenih in drugih predmetov so enaki za vse prodajalce. Prednost prodajanja imajo kmetijski pridelki in živila.
16. člen
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki,
– vrtnine,
– sadje in izdelki,
– meso, perutnina in izdelki,
– ribe in izdelki,
– brezalkoholne pijače,
– ostala živila rastlinskega in živalskega izvora,
– zdravilna zelišča.
2. neživilski izdelki:
– cvetje,
– male živali in hrana za male živali,
– semena,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače obrti,
– galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov,
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– oblačila,
– posteljno perilo,
– toaletno in kuhinjsko perilo,
– obutev,
– knjige,
– rabljeno blago in drugo v skladu z določili Pravilnika
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na
prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
17. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke
in izdelke,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne
proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije.
(2) Kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za
prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji,
ki ga izda pristojni organ za kmetijstvo in velja eno leto.
Prednost pri prodaji imajo osebe iz prve alineje tega člena, ki
imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.
18. člen
Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami,
njihovi ožji družinski člani ali od njih najeti delavci. Če prodajajo zaposleni delavci, se morajo izkazati z ustreznimi dokumenti o zaposlitvi pri kmetovalcu ali drugem posamezniku,
za katerega prodajajo.
19. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti zdravi in ne smejo imeti
na nepokritih delih telesa bolezenskih ali drugih sprememb,
ki vzbujajo pri kupcu odpor. Biti morajo starejši od 15 let.
20. člen
Prodajalci mlečnih izdelkov morajo biti na prodajnih
mestih oblečeni v bele halje ali predpasnike in nositi bele
narokavnike, na glavi pa morajo imeti belo pokrivalo. Mlečni
izdelki se smejo prodajati samo v posebnem zaprtem prostoru na hlajenih prodajnih mestih (vitrinah) ter ločeno od
drugih živil. Mlečni izdelki so lahko v prometu le, če so od
zdravih živali in pridobljeni v higienskih pogojih, za kar morajo prodajalci predložiti ustrezno potrdilo. Prodajalci mlečnih
izdelkov ne smejo iz higienskih razlogov istočasno prodajati
tudi drugih kmetijskih pridelkov.
21. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest, stojnic,
miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske,
železne in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice,
novoletne jelke ipd.
22. člen
Blago se mora praviloma sortirati po vrstah blaga. Kmetijski pridelki se praviloma razvrščajo po kvaliteti blaga.
23. člen
Odprta prodajna mesta (stojnice, mize) morajo biti med
prodajo neembaliranih prehrambnih proizvodov pogrnjena s
polivinilom ali povoščenim platnom. Vrsto in barvo pogrinjal
določi izvajalec.
24. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Na tržnici se sme prodajati
blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti
higiensko neoporečna.
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25. člen
Prodajalci izdelkov domače obrti morajo imeti za vse svoje
izdelke v prodaji na tržnici cenik.
26. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.
27. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z
merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste
blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) in biti postavljena
tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.

pijač,

28. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
1. vse vrste neustekleničenih alkoholnih in brezalkoholnih

2. nepakirane in nedeklarirane testenine in olja,
3. nepasterizirano in nepakirano mleko, sokove, kis ipd.,
4. razbita, natrta in umazana jajca,
5. zelenjavo, ki ni sveža in očiščena, je preveč mokra,
namrznjena, neprijetnega vonja, uvela ali kako drugače neprimerna za prehrano,
6. sadje, ki ni zrelo, ni sveže ali je umazano, nagnito, obtolčeno ali napadeno od škodljivcev in bolezni,
7. gobe, ki so strupene, neužitne, prestare, črvive, nagnite
oziroma ne izpolnjujejo določb Uredbe o varstvu samoniklih gliv
(Uradni list RS, št. 57/98),
8. izdelke živalskega izvora zasebnih proizvajalcev, razen
mlečnih izdelkov, medu in jajc,
9. semena in sadike zasebnih proizvajalcev brez deklaracije,
10. drevesca, cvetlice in njene dele, ki so z zakonom
zaščitene,
11. prehrambne proizvode iz krajev, ki so uradno razglašeni za okužene.
VI. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
29. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti,
2. pooblaščeni delavci izvajalca.
30. člen
Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet
blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja
prodajalec.
31. člen
Pooblaščeni delavci upravljavca so dolžni sodelovati z
delavci pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje
zadeve ter jih o kršitvah tržnega reda in o drugih nepravilnostih
redno obveščati.
32. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in
pripombe v glede kršitve tržnega reda z vpisom v pritožno
knjigo, ki se nahaja na vidnem mestu na pokritem delu tržnice.
VII. SKLADIŠČENJE BLAGA
33. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po
končanem prodajnem času tržnice morajo prodajalci nepro-
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dano blago odstraniti s tržnih površin. Če prodajalci tega ne
opravijo, to opravi izvajalec na stroške prodajalca.
34. člen
Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti s tržnice
takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga
mora odstraniti izvajalec na stroške lastnika blaga, o čemer
sestavi zapisnik.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
35. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih stojnicah in ob njih ter sproti odnašati odpadke v
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Če prodajalci tega ne
opravijo, slednje opravi izvajalec na stroške prodajalca.
36. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven
poslovnega časa na tržnih površinah, ga lahko izvajalec
odstrani na stroške prodajalca.
37. člen
(1) Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled
tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni,
da se ne vedejo nedostojno in da ne kršijo tržnega reda.
Kdor na tržnici krši tržni red, se ga na to opozori, oziroma se
mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se
mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev
tržnega reda oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici.
Izvajalec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov. Dokazi o kršitvi tržnega reda morajo biti zapisniško
ugotovljeni s strani delavcev izvajalca.
(2) Morebitne pritožbe na ukrepe izvajalca rešuje pristojni organ Mestne občine Novo mesto. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe. Morebitne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
(3) Prodajalca ali drugo osebo, ki ji je prepovedana prisotnost na tržnici, pa se sama ne odstrani, odstranijo pristojni
organi. Delavci izvajalca so dolžni takoj obvestiti pristojne
organe, če na tržnici opazijo sumljive osebe (prekupčevalce,
osebe z nenormalnim vedenjem itd.).
38. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora izvajalec:
– čistiti prodajne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden
odvoz,
– v poletnem času tržnico izpirati z vodo, po potrebi pa
tudi razkužiti.
39. člen
Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
2. kupcem otipavanje in prebiranje živil,
3. zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan ali nečist
papir,
4. nelojalno obnašanje prodajalcev,
5. voditi pse,
6. pljuvanje po tleh,
7. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkiranje,
8. uporabljanje nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
9. onesnaževanje in poškodovanje inventarja, last izvajalca,
10. samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati
prodajne stojnice in mize,
11. medsebojno prepiranje prodajalcev,
12. samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
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13. metanje odpadkov,
14. zalaganje poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom
tako, da je oviran prehod,
15. obešanje blaga na stebre tržnice in stebre stojnic,
16. vstopanje vinjenim osebam,
17. uživanje alkoholnih pijač prodajalcem in drugim osebam,
18. poležavanje in posedanje na prodajnih mestih,
19. storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red in
mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce izvajalca, zavlačuje
ali odklanja plačilo pristojbin in posebnih storitev,
20. prekupčevanje.
40. člen
Izvajalec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru (odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev
ali delavcev izvajalca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev
prodajnega mesta,
– parkiranja vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma pomenijo samovoljno in nespodobno ravnanje ter druge kršitve tržnega
reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici,
– neplačevanja tržnih pristojbin ter,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.
IX. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
41. člen
(1) Storitve in pristojbine za uporabo tržnih miz in tržnih
površin ter uporabo tržne opreme zaračunava izvajalec na
podlagi cenika storitev. Pristojbine za prodajo rabljenega blaga
na bolšji tržnici se ne zaračunava.
(2) Cenik storitev mora izvajalec izobesiti na tržnici na
vidnem mestu.
42. člen
Občasni prodajalci morajo svoje mesečne obveznosti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) poravnati mesečno vnaprej
do 5. v mesecu za tekoči mesec, stalni prodajalci pa v rokih, ki
so navedeni v pogodbi.
43. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu pristojbine in drugih
storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca
obratovalnega časa tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe
je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine ali
drugih storitev. Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli)
potrdila o plačilu na vpogled, mora plačati določeno pristojbino
ali drugo storitev.
44. člen
Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času
tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar tržnice se
sme uporabljati samo za potrebe tržnice. Prodajalec mora po
končanem obratovalnem času tržnice izposojeni inventar očiščen vrniti izvajalcu. V primeru, da prodajalec prevzeti inventar
izgubi ali po svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo
škodo.
45. člen
Ceno pristojbin in drugih storitev potrjuje Občinski svet
Mestne občine Novo mesto.
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X. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z globo 350.000 tolarjev (1.460 €) se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
kmetovalec, ki ravna v nasprotju s 13., 14., 17., 18., 19., 20.,
21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom tega odloka.
47. člen
Z globo 100.000 tolarjev (417,29 €) se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju s 13., 14.,
17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom
tega odloka.
48. člen
Z globo 100.000 tolarjev (417,29 €) se za prekršek
kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 13., 14., 17.,
18., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 28., 33., 34. in 39. členom
tega odloka.
XI. NADZOR
49. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto, razen določb za katere
so pristojni državni inšpekcijski organi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta odlok mora izvajalec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici in izročiti vsakemu prodajalcu ob
prvem nastopu prodaje.
51. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o tržnem redu (Uradni list RS, št. 11/92).
52. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-7/2006
Novo mesto, dne 28. septembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

OPLOTNICA
5152.

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Oplotnica

POROČILO
o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Oplotnica
Občinska volilna komisija Občine Oplotnica je na seji
dne 27. 10. 2006, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta
Občine Oplotnica na volitvah, dne 22. oktobra 2006
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u g o t o v i l a:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati
skupaj 3260 volivcev.
Glasovalo je 2338 volivcev ali 71,72% vseh volivcev, ki
so imeli pravico glasovati.
Od tega je:
a) 2335 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku;
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Oplotnica je
bilo oddanih 2338 glasov.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo iz glasovnice moč
ugotoviti volje volivca, je bilo 85 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 2253 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
202 ali 8,96% 1. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
– SNS
430 ali 19,09% 2. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA –
SLS
771 ali 34,22% 3. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
183 ali 8,12% 4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS
79 ali 3,50%
5. LISTA ZA PRIHOVO
111 ali 4,93% 6. NOVA SLOVENIJA – Krščanska ljudska
stranka – N.Si
106 ali 4,70% 7. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS
169 ali 7,50% 8. AKTIVNA SLOVENIJA – AS
202 ali 8,96% 9. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
III.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
15 (d’Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 15 količnikov
naslednje:

Zap.
št.

Količnik

Št.

Ime liste

1

810.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

2

462.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3

405.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

4

270.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

5

231.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6

210.00

SOCIALNI DEMOKRATI

7

207.00

SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA

8

202.50

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

9

192.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE

10

176.00

AKTIVNA SLOVENIJA

11

162.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

12

154.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

13

135.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

14

115.71

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

15

115.50

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah so upoštevane tiste liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.

IV.
Rezultati volitev v občinski svet po volilnih enotah
VOLILNA ENOTA 01
Mesto

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

Št. mandatov

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

275

33,83%

1

2.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

137

16,85%

1

3.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

96

11,81%

1

4.

SOCIALNI DEMOKRATI

89

10,95%

1

5.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

72

8,86%

1

6.

AKTIVNA SLOVENIJA

71

8,73%

0

7.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

42

5,17%

0

8.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

31

3,81%

0

Št. glasov

Odstotek glasov

Št. mandatov

VOLILNA ENOTA 02

Mesto

Ime liste/predlagatelja

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

272

36,61%

3

2.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

191

25,71%

2

3.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

60

8,08%

0
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Mesto

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

Št. mandatov

4.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

59

7,94%

0

5.

AKTIVNA SLOVENIJA

46

6,19%

0

6.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

45

6,06%

0

7.

SOCIALNI DEMOKRATI

41

5,52%

0

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

29

3,90%

0

VOLILNA ENOTA 03

Mesto

Ime liste/predlagatelja

Št. glasov

Odstotek glasov

Št. mandatov

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

263

32,75%

3

2.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

134

16,69%

1

3.

AKTIVNA SLOVENIJA

59

7,35%

1

4.

SOCIALNI DEMOKRATI

80

9,96%

0

5.

LISTA ZA PRIHOVO

79

9,84%

0

6.

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

60

7,47%

0

7.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

52

6,48%

0

8.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

39

4,86%

0

9.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

37

4,61%

0

V.
Člani Občinskega sveta Občine Oplotnica, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006, so:
1. Viljem Strnad, roj. 26. 8. 1964, stanujoč Prečna 26,
Oplotnica
2. Franc Fideršek, roj. 19. 2. 1958, stanujoč Goriška
23, Oplotnica
3. Tomaž Gorenjak, roj. 24. 7. 1971, stanujoč Travniška 2, Oplotnica
4. Jurij Višnar, roj. 16. 3. 1969, stanujoč Ul. Pohorskega
bat. 17, Oplotnica
5. Leopold Klančnik, roj. 16. 9. 1956, stanujoč Cesta na
polje 8, Oplotnica
6. Vladimir Globovnik, roj. 29. 2. 1955, stanujoč Lačna
Gora 36, Oplotnica
7. Silvo Smogavec, roj. 12. 11. 1968, stanujoč Božje
36, Oplotnica
8. Ljudmila Sevšek, roj. 17. 9. 1954, stanujoča Gorica 71, Oplotnica
9. Milan Obrul, roj. 8. 8. 1965, stanujoč Koritno 28,
Oplotnica
10. Marjan Dečar, roj. 27. 11. 1966, stanujoč Koritno 7,
Oplotnica
11. Viljem Skarlovnik, roj. 20. 5. 1938, stanujoč Čadram
17, Oplotnica
12. Jožef Hren, roj. 19. 3. 1959, stanujoč Okoška Gora
15, Oplotnica
13. Cvetka Gorenjak, roj. 29. 8. 1969, stanujoča Zgornje Grušovje 8, Oplotnica
14. Janez Gumzej, roj. 25. 10. 1955, stanujoč Raskovec 25, Oplotnica
15. Iztok Vodopivec, roj. 22. 8. 1977, stanujoč Čadram 6, Oplotnica

Oplotnica, dne 27. oktobra 2006
Predsednik OVK
Vladimir Delević, univ. dipl. prav., l.r.

5153.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine
Oplotnica

POROČILO
o izidu volitev za župana Občine Oplotnica
Občinska volilna komisija Občine Oplotnica je na seji
dne 27. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izda glasovanja za volitve župana Občine
Oplotnica na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati
skupaj 3260 volivcev.
Glasovalo je 2338 volivcev ali 71,72% vseh volivcev, ki so
imeli pravico voliti. Od tega je:
a) 2335 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku;
b) 3 volivci so glasovali po pošti.
II.
Na volitvah župana Občine Oplotnica je bilo oddanih 2338
glasov.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo na glasovnici moč ugotoviti volje volivca, je bilo 24 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 2314.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matjaž Orter 1311 ali 56,66%
3. Vladimir Globovnik 1003 ali 43,34%
III.
Občinska volilna komisija Občine Oplotnica je na podlagi
107. čl. Zakona o lokalnih volitvah ugotovila:
Za župana Občine Oplotnica je izvoljen Matjaž Orter, roj.
26. 4. 1969, stanujoč Konjiška cesta 29, Oplotnica, ki je dobil
večino veljavnih glasov.
Oplotnica, dne 27. oktobra 2006
Predsednik OVK
Vladimir Delević, univ. dipl. prav., l.r.
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5154.

Pravilnik za oddajo naročil male vrednosti

Na podlagi 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), v skladu
z Uredbo o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta
za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št.
84/04) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99 je Občinski svet Občine Polzela na 18. redni
seji z dne 22. novembra 2005 sprejel

PRAVILNIK
za oddajo naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v Občini Polzela (v nadaljevanju
besedila: naročnik) določa ravnanje pri oddaji javnih naročil
male vrednosti. Oddaja javnega naročila male vrednosti je
način oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost
brez DDV je nižja od vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračuna RS (v nadaljevanju: ZIPRS):
2. člen
Pri oddaji javnega naročila male vrednosti mora naročnik delovati v skladu s tem pravilnikom, kar pomeni, da naročnik ravna v smislu dobrega gospodarja, tako da se z izborom
ponudbe zagotovi, da je poraba sredstev najbolj gospodarna,
glede na namen in predmet javnega naročila.
3. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo, če je ocenjena vrednost javnega naročila nižja od 2% vrednosti, določene
v ZIPRS.
Za naročanje blaga, storitev in gradenj do navedene
vrednosti se uporabljajo naročilnice, o katerih se vodi posebna evidenca, ki obsega navedbo predmeta in vrednost
javnega naročila.
4. člen
Naročnik izvaja enotne postopke za oddajo javnega
naročila male vrednosti za nabavo blaga, izvedbo storitev in
gradenj, razen če ta pravilnik ne določa drugače.
5. člen
Naročnik izvaja javna naročila male vrednosti blaga,
storitev in gradenj:
1. po enostavnem postopku
2. po postopku zbiranja ponudb.
6. člen
Za določitev predmeta naročila in njegove orientacijske
vrednosti ter za izbiro postopka je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba, ki vodi postopek oddaje. Župan
določi odgovorno osebo za oddajo naročil male vrednosti v
sklepu o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti s
katerim se postopek prične (OBR-1).
II. ODDAJA JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
7. člen
Javno naročanje po enostavnem postopku se izvaja za
nabavo blaga, izvedbo storitev in gradenj nad 2% do 10%
vrednosti, ki jo določa ZIPRS.
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Javno naročanje po enostavnem postopku se izvaja na
osnovi naročilnic ali tipskih pogodb.
Naročilnica ali tipska pogodba se izda na podlagi Predloga za izdajo naročilnice (OBR-2), ki ga izpolni odgovorna
oseba.
Naročilnica za nabavo blaga ali izvedbo storitev naj
vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika
– davčno številko naročnika
– datum in številko naročila
– naziv in naslov dobavitelja
– vrsto in količino blaga oziroma storitev
– ceno
– plačilni rok
– podpis naročnika.
Naročilnica se izda v dveh izvodih, en izvod prejme
dobavitelj oziroma izvajalec, en izvod skupaj z OBR-2 pa
ostane v evidenci naročnika.
8. člen
Odgovorna oseba naročnika v tem postopku lahko ceno
preverja po telefonu, elektronski pošti, s pregledom cenikov
katalogov ali na drug način. Vsi podatki o preverjanju cene
se vpišejo v OBR-2, ponudnik, ki je ponudil najnižjo ceno, pa
mora pred izdajo naročilnice oziroma sklenitvijo pogodbe,
naročniku dostaviti izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-3) ki
mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika (dobavitelja)
– davčno številko ponudnika (dobavitelja)
– vrsto in količino blaga
– ponujeno ceno
– plačilni rok
– kontaktno osebo ponudnika.
III. ODDAJA JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB
9. člen
Oddaja javnega naročila male vrednosti po postopku
zbiranja ponudb se izvaja za nabavo blaga, izvedbo storitev
ali gradenj, katerih ocenjena vrednost presega vrednosti iz
prvega odstavka 124. člena Zakona o javnih naročilih, je pa
višja od 10% vrednosti, ki jo določa ZIPRS.
Oddaja javnega naročila male vrednosti po postopku
zbiranja ponudb se prične s sklepom o oddaji javnega naročila (OBR-4), v katerem župan določi poleg odgovorne osebe
tudi komisijo, ki sodeluje v tem postopku.
10. člen
Odgovorna oseba naročnika izdela razpisno dokumentacijo, ki vsebuje:
– povabilo k oddaji ponudbe.
V povabilu o oddaji ponudbe je potrebno določiti datum oddaje ponudbe ter merila za izbor izvajalca. Merila se
določijo v vsakem postopku posebej. Poleg najnižje ponudbene cene se lahko določi tudi čas izvedbe oziroma dostave
blaga, reference, delovna sredstva in druga merila, ki jih
določa Zakon o JN. Vsem merilom je potrebno določiti način
vrednotenja.
– Obrazec ponudbe (OBR-5)
– Predračun
– Obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev (OBR-6)
V primeru naročanja blaga in storitev je lahko sestavni
del razpisne dokumentacije tudi opis oziroma specifikacija
storitev, v primeru naročanja gradenj pa specifikacija potrebnih gradbenih del in druga tehnična dokumentacija. Za
nabavo blaga se v predračunu napišejo podatki o vrsti in
količini blaga. Sestavni del razpisne dokumentacije je lahko
tudi vzorec pogodbe.
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11. člen
Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila pošlje
razpisno dokumentacijo najmanj dvem ponudnikom oziroma
tistim ponudnikom za katere meni, da izpolnjujejo pogoje
za izvedbo javnega naročila. V povabilu k oddaji ponudbe
naročnik določi rok za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši
od 3 dni. Naročnik lahko na predlog ponudnikov rok tudi podaljša, o čemer se pisno obvesti vse vabljene ponudnike.
Prav tako je naročnik dolžan posredovati razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila vsem zainteresiranijm
ponudnikom na njihovo zahtevo podanu v času, ki je določen
v razpisni dokumentaciji za oddajo ponudb.
12. člen
Po preteku roka za oddajo ponudb komisija izvede odpiranje ponudb ter preveri pravilnost in sprejemljivost prejetih
ponudb, ter v skladu z merili, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, izbere najugodnejšega izvalalca ter o tem sestavi
poročilo (OBR-7). Odpiranje ponudb ni javno.
Komisija lahko od ponudnikov ali samo od najugodnejšega ponudnika zahteva tudi dodatna dokazila oziroma listine
o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila ali kako
drugače preveri ustreznost podatkov oziroma ponudbe.
Poročilo pregleda in podpiše Župan Občine. Vsem ponudnikom, ki so ponudbe oddali se pošlje obrazloženo obvestilo o izbiri (OBR-8).
13. člen
Naročnik lahko opravi izbiro tudi, če v roku ki je bil
določen v razpisni dokumentaciji prejme eno samo pravilno
vloženo, sprejemljivo in primerno ponudbo. Če naročnik ne
dobi nobene ponudbe, se postopek obnovi.
V primeru, da v razpisanem roku prispejo same neprimerne ponudbe, lahko naročnik nadaljuje postopek s pogajanji tako, da vse ponudnike, ki so te ponudbe podali povabi
na pogajanja. Naročnik lahko uvede postopek s pogajanji
tudi za primer dveh pravilno vloženih sprejemljivih in primernih ponudb z enako ceno, kjer je najnižja ponudbena cena
edino merilo.
V primeru postopka s pogajanji se vodi poseben zapisnik.
Naročnik ima pravico, da ne glede na primernost pravilno vloženih in sprejemljivih ponudb, izvajalca v tem postopku
ne izbere, že uveden postopek pa razveljavi.
14. člen
Za primer, da je predmet javnega naročila male vrednosti stalna letna dobava blaga, izvedba storitev ali gradenj, ki
jih ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, se izvede
postopek za izbor izvajalca, po metodi zbiranja ponudb. Z izbranim izvajalcem se pripravi okvirna letna pogodba, za konkretna dela se posebej še izstavljajo naročilnice. Osnova za
izdajo naročilnice je v tem primeru okvirna letna pogodba.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE O ODDAJI JAVNIH
NAROČIL MALE VREDNOSTI
15. člen
Naročnik oziroma s strani župana pooblaščena oseba
za izvedbo naročila male vrednosti, vodi dokumentacijo o
oddaji naročil male vrednosti, če vrednost naročila presega
2% vrednosti, ki je določena v ZIPRS.
16. člen
Dokumentacija mora obsegati:
ZA ENOSTAVEN POSTOPEK:
– Sklep o začetku postopka
– Ponudba izbranega izvajalca
– Predlog za izdajo naročilnice
– Izvod naročilnice ali tipske pogodbe
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ZA POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB:
– Sklep o začetku postopka
– Razpisno dokumentacijo
– Vse prispele ponudbe
– Poročilo o oddaji naročila male vrednosti
– Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
– Izvod pogodbe
Na koncu proračunskega leta se izdela skupna evidenca, ločeno za blago, storitve in gradnje.
17. člen
Ponudbe in ostali dokumenti, ki se tičejo posameznega
naročila, morajo biti vloženi v spisno dokumentacijo o izvedbi
javnega naročila v originalu. O telefonskih preverjanjih in
ostalih stikih s ponudniki, mora biti izdelan uradni zaznamek,
vsa komuniciranja preko elektronske pošte morajo biti tiskana in predložena v spisno dokumentacijo.
V spisno dokumentacijo se vložijo tudi vse druge listine, ki so potrebne za realizacijo predmeta javnega naročila.
Odgovorna oseba naročnika je dolža spremljati predmet
javnega naročila vse do realizacije, dokumentacijo pa hraniti
v arhivu do preteka garancijskih rokov oziroma skladno z
veljavnimi predpisi o arhiviranju.
18. člen
Evidenca za izvedbo naročil male vrednosti do 2% vrednosti, ki je določena v ZIPRS, se vodi v tajništvu občine.
19. člen
Za izvajanje javnega naročila male vrednosti se uporabljajo obrazci, ki so sestavni del tega pravilnika.
V. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
oddaji naročil male vrednosti z dne 22. 5. 2001 ter Sklep o
spremembah in dopolnitvah pravilnika z dne 23. 6. 2003.
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2006.
Št. 416-01-01/05
Polzela, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

5155.

Program priprave za izdelavo sprememb in
dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljevanju ZUreP – 1) in
16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je
župan Občine Polzela dne 6. novembra 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za izdelavo sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta Poligon
(skrajšani postopek)

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon (v nadaljevanju OLN),
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– predmet in programska izhodišča ter območje OLN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane
predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OLN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
V prostorskem planu Občine Polzela je območje opredeljeno kot industrijsko oziroma poslovno območje za
katerega je bila predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Lokacijski načrt je bil sprejet z odlokom v letu 2005 (Odlok
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/05 z dne 26. 9.
2005).
Zaradi predvidene preureditve cestnega omrežja na že
opredeljenem območju in izboljšave pogojev dela le- tega,
ki ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne
ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske
raznovrstnosti ter kulturne dediščine je potrebno pripraviti
spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta.
Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in
dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
veljavnega akta so Spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje 19862000, dopolnjenega 1988 in 1990 ter družbenega plana
občine Žalec za obdobje 1986 do 1990 ter sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Občine
Polzela, dopolnitve 2002 (Odlok objavljen v Uradnem listu
RS, št. 71/2003, v nadaljevanju prostorski plan občine) ter
Občinski lokacijski načrt Poligon (odlok objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 86/2005).
Okvirno območje obravnave in programska izhodišča
sprememb in dopolnitev OLN
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OLN obsega celotno
območje obstoječega OLN.
Zaradi predvidene preureditve obstoječega križišča
regionalne ceste Celje Ljubljana in regionalne ceste Polzela Šempeter v krožišče se posledično spreminja prometna
ureditev območja poslovne cone (spremembe mesta glavnega uvoza, ohranitev obstoječega dovoza, opustitev načrtovanega dovoza). Sprememba prometne ureditve pogojuje
tudi delno spremembo notranje ureditve prometa in delno
spremembo zasnove gradbenih parcel. Zaradi poznavanja
novih investitorjev so predvidene tudi manjše prilagoditve
ureditev.
4. člen
OLN se pripravi tako, da bodo sestavine tekstualnega
in grafičnega dela v vsebinskem smislu skladne z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03,
55/03 in 58/03), Zakonom o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS 41/04), Zakonom o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakonom o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97), Zakonom o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98), ter drugimi področnimi
predpisi. Prav tako morajo biti skladne s predpisi, sprejetimi na občinskem nivoju (Odlokom o občinskih cestah,
Odlokom o odlaganju odpadkov, Odlokom o oskrbi s pitno
vodo …).
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Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN
5. člen
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec in koordinator – Občina Polzela,
– pobudnik – Regionalna razvojna agencija Celje,
– potencialni uporabniki,
– lastniki zemljišč,
– obstoječi uporabniki.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za načrtovanje skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora v roku
15 dni po prejemu programa priprave in mnenje skladno z
istim členom istega zakona v roku 15 dni po prejemu predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne podajo
smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Elektro Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec,
– Telekom Slovenije, Sektor za investicije, Služba za
kabelska omrežja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, pisarna Celje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Geoplin Ljubljana,
– Signal d.o.o.,
– DARS,
– Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje.
Kolikor se v postopku priprave OLN ugotovi, da je treba
pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobe
v tem postopku.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
6. člen
Skladno s 34. členom strokovne podlage niso potrebne.
Kot osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev pa se uporabi idejna zasnova predvidenega krožišča ter veljavni OLN
ter prostorski plan občine.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo
tudi med postopkom priprave OLN.
Način pridobitve geodetskih podlag
7. člen
Geodetske podlage za načrtovane rešitve priskrbi naročnik.
Stroški priprave OLN
9. člen
Stroški priprave, izdelave in sprejema OLN bremenijo
naročnika, Regionalno razvojno agencijo Celje.
Naročnik izbere izdelovalca skladno s postopkom, ki je
zanj predpisan.
Postopek in roki za pripravo in sprejem OLN
8. člen
Postopek za pripravo in sprejem OLN se vodi skladno z
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03)
na podlagi 34. člena, zato rokovna opredelitev v programu
priprav ni potrebna.
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9. člen
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah
OLN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-17/2006
Polzela, dne 6. novembra 2006
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

RADEČE
5156.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja
na volitvah župana Občine Radeče dne
22. oktobra 2006

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana
Občine Radeče dne 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Radeče je na seji dne
23. oktobra 2006 v sejni sobi Občine Radeče na podlagi
zapisov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na
voliščih v Občini Radeče, ter na podlagi zapisnika volilnega
odbora za predčasno glasovanje

u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Radeče na 11 voliščih
ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17. 10.
2006, 18. 10. 2006 in 19. 10. 2006.
2. a) V občini je v volilni imenik vpisanih 3.891 volivcev.
b) S potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni
imenik, je vpisanih 0-nič volivcev.
c) Skupno število volivcev v občini je 3.891.
d) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku,
je 2730.
3. Oddanih je bilo 2730 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 2684 glasovnic,
– je neveljavnih 46 glasovnic.
Posamezni kandidati za župana Občine Radeče so
dobili naslednje število glasov:
– MATJAŽ HAN
1399 ali 52,12%
– DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK 668 ali 24,89%
– MIRAN PRNAVER
320 ali 11,92%
– JOŽEF HIRŠELJ
177 ali 6,59%
– DRAGO SLAK
120 ali 4,47%
4. Občinska volilna komisija je v skladu z določbami
prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen Matjaž Han, ki je dobil večino
veljavnih glasov.
Št. 040-50/2006
Radeče, dne 23. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.
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Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Radeče na volitvah dne 22.
oktobra 2006 v volilnih enotah 1 in 2

POROČILO
o izidu volitev za člane
Občinskega sveta Občine Radeče na volitvah
dne 22. oktobra 2006 v volilnih enotah 1 in 2
Občinska volilna komisija Radeče je na podlagi zapisov
o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje dne 22. oktobra 2006, ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za
predčasno glasovanje

u g o t o v i l a:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Radeče v dveh volilnih enotah na skupaj 11 voliščih ter na enem volišču za
predčasno glasovanje v dneh 17. 10. 2006, 18. 10. 2006 in
19. 10. 2006.
2. a) V občini je v volilni imenik vpisanih 3.891 volivcev.
b) S potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni
imenik, je vpisanih 0-nič volivcev.
c) Skupno število volivcev v občini je 3.891.
d) Število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku
je 2730.
3. Oddanih je bilo 2730 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 2633 glasovnic,
– je neveljavnih 97 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
a) I. volilna enota
1. SOCIALNI DEMOKRATI
449 ali 23,77%
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
399 ali 21,12%
3. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
IN RADEŠKEGA OBMOČJA
349 ali 18,48%
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
151 ali 7,99%
5. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
148 ali 7,83%
6. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV
94 ali 4,98%
7. SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA
74 ali 3,92%
8. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
60 ali 3,18%
9. STRANKA MLADIH SLOVENIJE
55 ali 2,91%
10. LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
IN PODEŽELJA
53 ali 2,81%
11. VESNA ZUPANČIČ IN OSTALI
36 ali 1,91%
12. AKTIVNA SLOVENIJA
21 ali 1,11%
b) II. volilna enota
1. SOCIALNI DEMOKRATI
209 ali 28,09%
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
152 ali 20,43%
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
58 ali 7,80%
4. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
IN RADEŠKEGA OBMOČJA
58 ali 7,80%
5. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
88 ali 11,83%
6. LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
61 ali 8,20%
7. STRANKA MLADIH SLOVENIJE
38 ali 5,11%
8. DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV
30 ali 4,03%
9. SLOVENSKA NACIONALNA
STRANKA
27 ali 3,63%
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10. LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA
IN PODEŽELJA
16 ali 2,15%
11. AKTIVNA SLOVENIJA
7 ali 0,94%
4. Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je
bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno
podeljeno 8 mandatov, in sicer:
1. SOCIALNI DEMOKRATI
3
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
3
3. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
IN RADEŠKEGA OBMOČJA
2
8 mandatov
Preostali mandati se v skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah dodelijo Listam v istih volilnih enotah,
kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v
volilni enoti. Glede na to, da je prišlo do enakega količnika pri
dveh listah, je o mandatu odločil žreb, in sicer:
1. SOCIALNI DEMOKRATI
2
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1
5. ZVEZA ZA NAPREDEK RADEČ
IN RADEŠKEGA OBMOČJA 1
6. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
1
7. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 (žreb)
8 mandatov
5. V OBČINSKI SVET OBČINE RADEČE, ki šteje
16 članov, so bili izvoljeni:
1. MATJAŽ HAN
SD
2. FRANC KADUNC
SD
3. MARIJA IMPERL
SD
4. ANDREJA BURKELC KLAJN
SD
5. RADO MREŽAR
SD
6. DAMJANA PETAVAR DOBOVŠEK SDS
7. ALEŠ BREZNIKAR
SDS
8. PETER MLAKAR
SDS
9. HELENA BREGAR ŠRAMEL
SDS
10. JOŽEF HIRŠELJ
LDS
11. RAFAELA PINTARIČ
ZAR
12. ZORAN ČULK
ZAR
13. JOŽEF PETAUER
ZAR
14. MIRO FLORJANC
DeSUS
15. MIRAN PRNAVER
N.Si.
16. MARJETKA PODLESNIK SAMEC SLS
Na podlagi preferenčnih glasov ni bil izvoljen nihče, ker
noben kandidat ni dobil večine glasov liste.
Občinska volilna komisija v zvezi z glasovanjem po
volilnih enotah na voliščih ni ugotovila nobenih posebnih
okoliščin, ki bi vplivale na izid glasovanja.
Št. 040-51/2006
Radeče, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.

5158.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Radeče

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS – UPB1, Uradni list RS. št. 100/05) in 46. člena Statuta
Občine Radeče (UPB1 – Uradni list RS, št. 52/06) je župan
Občine Radeče dne 9. 11. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Radeče
1. člen
Za podžupanjo se imenuje RAFAELA PINTARIČ, stan.
V gaju 15, Radeče.
2. člen
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter
opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
jo župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 10. 11. 2006 dalje.
Št. 032-2/2006
Radeče, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

RENČE - VOGRSKO
5159.

Poročilo o izidu volitev za župana

Na podlagi 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in
70/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Renče
- Vogrsko na seji dne 13. novembra 2006 sprejela

POROČILO
o izidu volitev za župana
1.
V volilne imenike Občine Renče - Vogrsko je bilo vpisanih
3571 volivcev. Skupaj je glasovalo 2161 volivcev ali 60,52%.
Občinska volilna komisija je prejela 7 zapisnikov o delu
volilnih odborov za drugi krog volitev za župana Občine
Renče - Vogrsko, ki so bile 12. novembra 2006.
Izid glasovanja v drugem krogu volitev za župana Občine Renče - Vogrsko, ki so bile dne 12. novembra 2006, je:
1. Katjuša Žigon 1044 glasov ali 49,15%
2. Aleš Bucik 1080 glasov ali 50,85%.
Na podlagi izida drugega kroga volitev za župana Občine Renče - Vogrsko Občinska volilna komisija Občine RenčeVogrsko ugotavlja, da je za župana Občine Renče - Vogrsko
izvoljen ALEŠ BUCIK, roj. 12. 8. 1956, Vogrsko 46, 5293
Volčja Draga.
Št. 041-5/2006
Nova Gorica, dne 13. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Renče - Vogrsko
Patricij Bratuž l.r.
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SEVNICA
5160.

Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol
v Brezje

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v
skladu s Pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni
list RS, št. 58/92-odločba US) ter na podlagi 22. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), je Občinski
svet Občine Sevnica na, 31. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v
Brezje
1. člen
Na območju Občine Sevnica se preimenuje del naselja
Goveji Dol v Brezje.
2. člen
Območje in ime novega naselja Brezje je prikazano v
kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:6000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na
Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski
upravi Sevnica, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim
uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Goveji Dol se ukinejo hišne številke 23, 23a,
24, 25, 26, 27, 28. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v
naselje Brezje.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni
v roku enega leta po uveljavitvi odloka po uradni dolžnosti
uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo
občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati
staro tablico s hišno številko z novo.

Št.

Št. 092-0019/2006
Sevnica, dne 18. oktobra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

5161.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB1) je Občinski svet Občine Sevnica na 1. redni seji dne
9. 11. 2006 sprejel

Stran
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za
parcele št. 1013/8 – neplodno v izmeri 2139 m2, 1020/5
neplodno v izmeri 676 m2, obe k.o. Boštanj, 1520/1 – pot v
izmeri 2189 m2, 1520/37 – travnik v izmeri 108 m2, 1520/8
– pašnik v izmeri 240 m2, 1521/10 – travnik v izmeri 551 m2,
1521/12 – pašnik v izmeri 441 m2, 1521/13 – pašnik v izmeri
2120 m2, 1521/14 – pašnik v izmeri 1396 m2, 1521/15 –
gozd v izmeri 3664 m2, 1521/16 – pašnik v izmeri 4245 m2,
1521/17 – gozd v izmeri 5413 m2, 1521/18 – travnik v izmeri
622 m2 in njiva v izmeri 117 m2, 1521/19 – funkcionalni
objekt v izmeri 222 m2, 1521/2 – travnik v izmeri 643 m2,
1521/20 – pašnik v izmeri 581 m2, 1521/21 – pašnik v izmeri
1497 m2, 1521/22 – pašnik v izmeri 1926 m2, 1521/23 – sadovnjak v izmeri 634 m2, 1521/8 – gospodarsko poslopje v
izmeri 155 m2 in travnik v izmeri 4544 m2,vse k.o. Sevnica,
2534/17 – cesta v izmeri 3349 m2, k.o. Log, 875/5 – gozd v
izmeri 9298 m2, k.o. Šmarje in 977/8 – pot v izmeri 3834 m2,
980/1 – cesta v izmeri 464 m2, 980/4 – cesta v izmeri 90 m2,
k.o. Brezovo.
2. člen
Nepremičnine, ki so navedene v 1. členu tega sklepa,
prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnih vložkov št. 1717, k.o. Sevnica, št. 1019, k.o.
Boštanj, št. 736, k.o. Log, št. 352, k.o. Brezovo, št. 620, k.o.
Šmarje in se zanje v isti k.o. odprejo novi vložki, nato pa se
pri novih vložkih vknjiži lastninska pravica na ime Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-0005/2006
Sevnica, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šestih mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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SEŽANA
5162.

Poročilo o izidu volitev župana v Občini
Sežana, drugi krog, 12. 11. 2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in odločba
US, Uradni list RS, št. 70/06) je Občinska volilna komisija
Sežana na seji dne 14. novembra 2006 sestavila

POROČILO
o izidu volitev župana v Občini Sežana, drugi
krog, 12. 11. 2006
1. Drugi krog volitev župana v Občini Sežana je bil opravljen dne 12. 11. 2006. Pravico glasovanja je imelo 10.085
volivcev, glasovalo pa je 4.205 volivcev, kar znaša 41,7%.
Vsi volivci so glasovali po volilnem imeniku. Predčasno je
glasovalo 92 volivcev, po pošti pa 15 volivcev.
2. Oddane so bile 4.203 glasovnice, od katerih je bilo 86
neveljavnih, 4.117 pa veljavnih.

Stran
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Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Davorin Terčon
2. mag. Božo Marinac

2777 glasov
1340 glasov

67,45%
32,55%

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in Odločba
US, Uradni list RS, št. 70/06) za župana Občine Sežana
izvoljen Davorin Terčon, roj. 2. 1. 1961, iz Sežane, Cesta
na Lenivec 16.
Predsednica
Občinske volilne komisije Sežana
Vesna Zobec l.r.

SLOVENJ GRADEC
5163.

Odlok o PUP CT2 – »Vzhodni vstop 1«
– spremembe

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 42. redni seji
dne 10. 10. 2006 sprejel

ODLOK
o PUP CT2 – »Vzhodni vstop 1« – spremembe
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
(podlaga prostorskih ureditvenih pogojev)
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji
za območje urejanja Ct2 – »Vzhodni vstop 1« (v nadaljevanju: PUP), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge
5032 v aprilu 2006.
2. člen
(sestava prostorskih ureditvenih pogojev)
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:

4

Regulacijska karta horizontalnih gabaritov M 1:1000

5

Regulacijska karta vertikalnih gabaritov

M 1:1000

C. PRILOGE
1.

Program priprave

2.

Seznam sektorskih aktov in predpisov

3.

Smernice in mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora

4.

Izvleček iz prostorskega akta (veljavnega
plana)

3. člen
(pomen izrazov)
Uporabljeni izrazi oziroma definicije posameznih besed
in njihovega pomena, ki so uporabljene v tem odloku:
– objekt pomeni stavbe in gradbene inženirske objekte
definirane v ZGO –1
– gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi
se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida
in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji
izgled
– nujni posegi in ureditve so vrste posegov, ki zmanjšujejo ogroženost na območju zaradi naravnih in drugih nesreč
ter vojne. Podlaga za vrste posegov, ki se nanašajo na nujne
posege in ureditve je v 14. členu Navodila o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov
(Uradni list RS, št. 14/85)
– funkcionalna enota (FE) je površina) znotraj katere veljajo enaka določila za urejanje, oblikovanje in izrabo prostora
– gradbena meja je linija, ki jo predvideni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost
– minimalni delež zelenih površin je procent gradbene
parcele, v katerega niso vključene parkirne površine, poti,
utrjena dvorišča in otroška igrišča
– poslovna dejavnost obsega dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, 111/5 Odl. US: U-I-21203-14) pod oznako
– J – finančno posredništvo,
– K – poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve,
– L – dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno
socialno zavarovanje,
– M – izobraževanje (80.4 Dejavnost vozniških šol ter
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje),
– N – zdravstvo in socialno varstvo,
– O – druge javne, skupne in osebne storitve (91 dejavnosti združenj, organizacij; 92 rekreacijske,
kulturne in športne dejavnosti; 93 druge storitvene dejavnosti),
– stavbe in gradbeni inženirski objekti so povzeti pretežno po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni
list RS, št. 33/03 78/05 – popr.).

A.

TEKSTUALNI DEL

1

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih

2

Obrazložitev meril in pogojev za posege
v prostor

B.

KARTOGRAFSKI DEL

1

Izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega
plana občine Slovenj Gradec s prikazom
obravnavanega območja

M 1:5000

II. MEJA IN ČLENITEV OBMOČJA PUP

2

Meja območja in členitev območja

M 1:5000

3

Situacija komunalne in energetske infrastrukture v merilu

M 1:5000

4. člen
(območje obravnave)
Območje PUP je obstoječ kompleks bivše tovarne Meril,
ki je proti južni strani omejeno s Pohorsko cesto, na severu
s funkcionalnim zemljiščem avtosalona SEAT in na zahodu
z reko Mislinjo.
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Meja obravnavanega območja urejanja je prikazana v
kartografskem delu elaborata, navedenem v 2. členu tega
odloka in sicer v karti št. 2: »Meja območja in členitev območja«.
5. člen
(členitev območja)
Območje PUP je členjeno na 3 funkcionalne enote, v
nadaljevanju FE: FE1, FE2 in FE3.
6. člen
(vsebina odloka)
S temi PUP se za posege v prostor določa:
– Meja in členitev območja urejanja PUP
– Merila in pogoji za gradnjo:
– Merila in pogoji za dopustne dejavnosti;
– Merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj;
– Merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov;
– Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje objektov in drugih ureditev;
– Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel;
– Merila in pogoji prometnega urejanja;
– Merila in pogoji za urejanje komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez;
– Merila in pogoji za varovanje okolja; 75
– Tolerance
– Prehodne in končne določbe.
III. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
Merila in pogoji za dopustne dejavnosti
7. člen
(dopustne dejavnosti)
FE

DOPUSTNE DEJAVNOSTI

FE1, FE2

bivanje, rekreacijske in športne dejavnosti, trgovske in poslovne dejavnosti, gostinske dejavnosti brez prenočitve

FE3

trgovske dejavnosti, gostinske dejavnosti brez
prenočitve
Merila in pogoji glede vrste dopustnih gradenj

8. člen
(vrste gradenj)
V vseh funkcionalnih enotah je dopustna:
– gradnje novih objektov,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo
stavbnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave)
in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru osnovne namembnosti območja urejanja, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo
dejavnost, če je na zemljišču možno zagotoviti potrebno
število parkirnih mest in če nova dejavnost ne povzroča
motenj v okolju,
– sprememba rabe,
– gradnja enostavnih objektov,
– vzdrževanje objektov (redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno
korist).

Stran
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Merila in pogoji glede vrste dopustnih objektov
9. člen
(vrste dopustnih objektov)
FE

DOPUSTNI OBJEKTI

FE1, FE2

stavbe:
– večstanovanjske stavbe
– upravne in pisarniške stavbe
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– stavbe za promet – garažne stavbe
– stavbe splošnega družbenega pomena
gradbeni inženirski objekti:
– ceste
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
– objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
– objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
– drugi gradbeni inženirski objekti – nadstrešnice, oporni zidovi
enostavni objekti:
– ograje (oporni zid)
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, protihrupna ograja, objekt javne razsvetljave,
pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, avtobusno postajališče)
– začasni objekti,
– vadbeni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema

FE3

stavbe:
– trgovske stavbe,
– bencinski servisi
gradbeni inženirski objekti:
– ceste
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
– objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
– drugi gradbeni inženirski objekti – nadstrešnice
enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjavanje ceste, protihrupna ograja, objekt javne razsvetljave,
pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, avtobusno postajališče)
– začasni objekti,
– vadbeni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema
Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor

10. člen
(horizontalne regulacije)
Pri vseh novogradnjah in parcelacijah v območju je potrebno upoštevati omejitve, ki so podane z gradbeno mejo,
kar je razvidno iz regulacijske karte.
Znotraj gradbene meje je mogoče postaviti en sam
objekt, ki zapolnjuje celotno površino gradbene meje ali več
objektov, ki prav tako ne smejo presegati gradbene meje.
Medsebojni odmik prosto stoječih objektov znotraj gradbenih mej se določi glede na terenske in krajinske razmere
ter v skladu s sanitarno tehničnimi, požarno varstvenimi in
obrambnimi predpisi.
Če bo površino gradbene meje zapolnjeval samo en
objekt, je mogoče postavljati konzolne previse/ nadstrešnice
tudi izven gradbene meje.
Oporni zidovi smejo z vsemi svojimi tehnični elementi
segati do sosednje parcelne meje.
Delež zelenih površin pri nestanovanjskih stavbah je
min 15% območja funkcionalne enote.
Faktor zazidanosti (FZ) večstanovanjskih stavb je
30–40%. Treba je zagotoviti minimalno 25% zelenih površin (brez parkirnih površin, poti, dvorišč in otroških igrišč)
ter minimalno 6m2 otroškega igrišča za starostno skupino
do 6 let na stanovanje.
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11. člen
(vertikalne regulacije)
Nobena točka stavb ne sme presegati obstoječe višinske kote Legenskega platoja.
FE

Maksimalna višina stavb

FE1

417 m NV (nadmorske višine)

FE2

414,5 m NV

FE3

Predvidena je izgradnja pritlične stavbe.
Maksimalna višina nadstrešnice se prilagodi tehnologiji.

Na območju FE2 je višina konzolnega previsa/ nadstrešnice nad glavnim vhodom v objekt lahko višja od predpisane,
vendar ne bo presegala 416m NV. Njena dolžina ne sme presegati 1/5 dolžine objekta, kateremu pripada. Višina preostale
nadstrešnice ne sme presegati višine 414,5m NV.
Nulta kota objektov se v skladu s členi predmetnega odloka določi v projektni dokumentaciji glede na nivelete cest ob
katerih so objekti locirani.
Na podlagi geološke presoje je možno umestiti eventualno manjkajoča parkirišča pod objekt. V odvisnosti od geoloških
in hidroloških projektnih pogojev je dovoljena tudi gradnja kleti
(lahko tudi več podzemnih etaž).

12. člen
(splošni pogoji za oblikovanje)
Obdelava fasad je v sodobnih materialih – beton, steklo,
jeklo …
Strehe objektov so ravne ali v rahlem naklonu. Nadstrešnice so lahko oblikovane v poljubnem naklonu.
Oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom
ali ozelenjeni.
Vse gradnje na javnih objektih ali javnih površinah morajo biti načrtovane brez arhitektonskih ovir.

črtu.

13. člen
(stanovanjske stavbe)
Večstanovanjske stavbe se zgradijo po enotnem na-

Klimatske naprave je treba namestiti na strehi ali na
skritih delih fasad (na terasi ali na zastrtem balkonu). Izjemoma so lahko na vidni fasadi stavbe kot dekorativni element
na osnovi enotne oblikovne rešitve stavbe.
14. člen
(rekonstrukcije, dozidave, nadzidave)
Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za
novogradnje.
Dozidave in nadzidave se morajo uskladiti s celotno
stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem
osnovnega objekta.
15. člen
(podrobnejša merila za oblikovanje enostavnih objektov)
Za enostavne objekte veljajo določila pravilnika, ki definira tovrstno gradnjo, če s tem odlokom ni drugače določeno:
Pomožni objekti – ograje
V primeru strmejših brežin so dovoljeni tudi betonski
oporni zidovi oziroma škarpe, ki morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom ali ozelenjeni.
Pomožni infrastrukturni objekti
Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti
načrtovane tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem, ne
glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti. Funkcionalno

oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje
po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cestne infrastrukture ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine
morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen dostop do vseh
vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb.
Pomožni cestni objekti:
Objekt za odvodnjavanje cest ne sme biti izveden kot
odprti odvodni jarek,
Protihrupne ograje – morajo biti transparentne ter imeti ustrezne oznake za preprečevanje možnega zaletavanja
ptic.
Objekt javne razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane elemente vzdolž ene cestne poteze. Pri lociranju
drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike
od prometnih površin (od vozišča, od kolesarske steze itd.).
Drogovi naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element delitve skupnih prometnih površin. Kjer je
ob vozišču le pločnik širine do 2,0 m je treba drog postaviti ob
ograje oziroma na zunanji rob cestišča. Temelj objekta javne
razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral
niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma
preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
Priporočamo uporabo standardnih kandelabrov, svetilk in
omaric za javno razsvetljavo.
Avtobusno postajališče – morajo biti opremljena z nadstreški, s klopmi, koši za smeti ter informacijami o prevozu:
vozni red, relacija ali št. linije, načrt mreže linij.
Pomožni energetski, telekomunikacijski in komunalni
objekti (ekološki otoki, transformatorji, plinske postaje ...)
Locirajo se lahko v novogradnjah oziroma predvidijo pri
rekonstrukcijah. Če so grajeni na odprtem prostoru, morajo
biti postavljeni kar se da nevpadljivo na terenu v brežini Legenske planote oziroma oblikovno usklajeno z obstoječimi
in predvidenimi sosednjimi objekti. Ekološki otoki morajo biti
vizualno zakriti in ograjeni.
Začasni objekti
Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, ne smejo biti
postavljeni na ulično stran objekta.
Spominska obeležja
Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno
ovirane osebe ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega
omrežja.
Urbana oprema
Postavitev urbane opreme ne sme ovirati vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja ter mora omogočati funkcionalno
oviranim osebam samostojno gibanje.
Objekti za oglaševanje morajo biti postavljeni tako, da:
– niso nameščeni na prometne znake,
– ne ovirajo pogleda na prometno signalizacijo, oziroma
da ne zakrivajo postavljenih prometnih znakov, ne odvračajo
voznikov od postavljenih prometnih znakov in ne ogrožajo
hoje pešcev,
– ne ovirajo namembnosti prostora in ne kazijo videza
okolja,
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– ne ovirajo sporočila ali pogleda na oglasu drugega
objekta za oglaševanje in ga ne žalijo,
– ne ovirajo preglednosti na cesti,
– ne spominjajo na prometno signalizacijo,
– so v primeru osvetlitve z lastnim virom osvetljeni tako,
da ni moteča za stanovalce v soseščini.
Nesvetleči steber kot tudi plakati ne smejo biti refleksni.
16. člen
(ureditev odprtih površin)
Ob ulicah oziroma cestah se zasadijo drevoredi. Zelenica za postavitev drevoreda mora biti široka najmanj
2 m. Izkop jame v primeru zasaditve drevesa pod drevesno
rešetko na ploščadi mora biti velikosti najmanj 2 x 2 x 1 m.
Odmik od fasade objekta mora biti pri velikih drevesih 6 m
in 3 m pri manjših objektih. Zagotoviti je treba zasaditev iste
rastlinske vrste vzdolž ulice ali ceste. Menjava drevesne
vrste je možna v prehodu v drugo ulico oziroma od križišča
dalje.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Pred vsako gradnjo se mora odgrniti plodna zemlja in
nato uporabiti za ureditev zelenih površin.
Ureditve vodotokov se izvajajo kot sanacija erodiranih
brežin predvsem z uporabo naravnih materialov, tako da je
čim manj vidnega betona.
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni je
potrebno zatraviti ali zasaditi, v primeru strmejših brežin so
dovoljeni tudi betonski oporni zidovi, ki morajo biti obloženi z
avtohtonim kamnom ali ozelenjeni.
V skladu z veljavno zakonodajo se v projektni dokumentaciji natančneje določi vsa oprema, izbor in število rastlinskih
vrst. Prav tako se določi ostala oprema (tlaki, svetila, zidci,
nadstrešnice itd.).
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel
17. člen
(gradbene parcele)
Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo
in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi
potrebami, razen če je del teh potreb zagotovljen na drugem
zemljišču.
Pri določanju velikosti gradbenih parcel je potrebno
upoštevati:
– namembnost in velikost objektov na parcelah, poteke
komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora
– urbanistične zahteve (dovozi in dostopi, intervencijske
poti, mirujoči promet, zelene površine)
– sanitarno tehnične in požarno varnostne zahteve.
Delitev stavbno-zemljiških parcel za oblikovanje novih
gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo
oblikuje več gradbenih parcel, primernih za gradnjo ter da
imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop. Ne glede na
določila prejšnjega odstavka je delitev parcel možna zaradi
izgradnje javne infrastrukture.
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Maksimalna velikost gradbene parcele za večstanovanjske stavbe je 2000 m2.
Merila in pogoji za prometno urejanje
18. člen
(prometna navezava)
Območje bo prometno navezano na omrežje javnih
cest. Funkcionalni enoti FE3 in FE2 bosta navezani na Francetovo cesto. Treba je rekonstruirati in dograditi priključke
na Francetovo cesto. Funkcionalna enota FE1 bo prometno navezana na križišče glavne ceste Dravograd–Arja vas
s Pohorsko cesto. Obstoječe križišče bo rekonstruirano v
krožišče. Rekonstrukcija krožišča leži zunaj obravnavanega
območja in ni predmet tega PUP.
Funkcionalni enoti FE2 in FE1 je možno skladno s
podrobnejšimi programi investitorjev povezati z notranjim
cestnim omrežjem.
19. člen
(varovalni pasovi ob javnih cestah)
Pri posegih v prostor na obravnavanem območju je
treba upoštevati varovalne pasove ob javnih cestah:
– pri glavni cesti 25 m,
– pri zbirni mestni cesti 10 m,
– pri javni poti 6 m.
Za vse posege v območju varovalnih pasov je treba
pridobiti soglasja upravljavcev.
20. člen
(splošna merila in pogoji za gradnjo cestnega omrežja)
Gradnja na praznih parcelah ne sme onemogočati izgradnje dovozov do gradbenih parcel predvidenih za gradnjo.
Ceste morajo biti asfaltirane in izgrajene s prometno
tehničnimi elementi določenimi glede na funkcijo ceste, prometno obremenitev, vrsto in strukturo prometa.
Prometno-tehnični elementi javnih cest in poti ter dovoznih cest morajo zagotavljati preglednost v krivinah in
križiščih. Raba prostora v območju polja preglednosti je omejena in na njem ne sme biti vertikalnih ovir (objektov, ograj,
zasaditev ipd.) višjih od 30 cm.
Veljavne predpise s področja varnosti cestnega prometa je treba uporabljati za vse javne prometne površine in
tudi za prometne površine, ki niso kategorizirane kot javne:
dovozne ceste, dostopi do objektov in zemljišč, funkcionalne
prometne površine, ceste v zasebni lasti.
Do vseh stavb mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska in dostavna vozila, ob stavbah pa zagotovljena
možnost za postavitvene in delovne površine za gasilsko
službo.
V primeru slepega zaključka ceste in kjer na primerni
oddaljenosti ni možnosti za obračanje vozil je treba na koncu
cest urediti obračališča.
Za pešce je treba urediti varne prometne površine (pločnike, ploščadi, poti za pešce, skupne prometne površine), ki
morajo biti brez arhitektonskih ovir.
Ob novogradnjah je treba urediti parkirišča kapacitete,
ki se določi glede na vrsto in obseg dejavnosti.
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DEJAVNOST

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM)

stavbe javne uprave, banke, pošte, zavarovalnice

1 PM/20 m2 neto površine

druge upravne in pisarniške stavbe

1 PM/30 m2 neto površine

nakupovalni centri, večji trgovski centri

1 PM/15 m2 prodajne površine
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trgovine, butiki, pokrite tržnice, sejemske dvorane, lekarne 1 PM/30 m2 prodajne površine oziroma min. 2 PM
ipd.
bencinski servisi, prodajne galerije, razstavišča in stavbe za 1 PM/50 m2 prodajne površine oziroma min. 2 PM
druge storitvene dejavnosti
dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in 1 PM/20m2 neto površine
diskoteke
muzeji in knjižnice

1 PM/5 sedežev + 1PM/2,5 zaposlenih ali 1 PM/20 m2 neto
površine

gostilne, restavracije, točilnice

1 PM/4 sedeže + 1 PM/2,5 zaposlenih

stavbe za znanstveno delo, raziskovalni laboratoriji

1 PM/30 m2 neto površine

proizvodni obrati

1 PM/50 m2 neto površine ali 1 PM/2,5 zaposlene

rezervoarji, silosi in skladišča

1 PM/80 m2 neto površine ali 1 PM/2,5 zaposlene

avtomehanične in druge delavnice za servis motornih vozil

6 PM/1 popravljalno mesto

igrišče za šport na prostem brez prostora za gledalce

1 PM/250 m2 površine + 1 PM/10 gledalcev

tenis igrišča

4 PM/1 igrišče + 1 PM/10 gledalcev

kegljišča

4 PM/1 stezo

strelišča

1 PM/1 tarčo

Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.

21. člen
(podrobnejša merila in pogoji urejanja cestnega omrežja)
Cestno omrežje je prikazano v grafični prilogi na karti
4. Predvidene ceste imajo delovna imena. Cesta A je javna
cesta na območju funkcionalne enote FE2. Cesta B je intervencijsko-dostavna cesta na območju funkcionalne enote
FE2.
Funkcionalni enoti FE3 in FE2 je treba prometno navezani na Francetovo cesto na območju obstoječega štirikrakega križišča. Jugovzhodni krak tega križišča, (priključek ceste
A) je treba rekonstruirati tako, da bosta obstoječi vzporedni
cesti združeni v eno, ki bo zagotavljala prometno-tehnično
ustrezno in varno navezavo.
Za zagotavljanje intervencijskega in dostavnega prometa do objektov v funkcionalni enoti FE2 je treba izgraditi
novo intervencijsko-dostavno cesto (cesto B). Cesta B bo na
severovzhodu navezana na Francetovo cesto na območju
obstoječega trikrakega križišča.
V območju priključka ceste A in Ceste B na obstoječo
Francetovo cesto je treba določiti pregledne trikotnike v območju katerih ne sme biti vertikalnih ovir višjih kot 30 cm.
Pregledne trikotnike je treba določiti skladno s predpisano
hitrostjo 50 km na prednostni Francetovi cesti.
Za priključke na Francetovo cesto in gradnjo v njenem
varovalnem pasu je treba izdelati projektno dokumentacijo in
pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Na območju funkcionalne enote FE2 je treba izgraditi
javno cesto A in intervencijsko – dostavno cesto B. Javna
cesta A bo zagotavljala dovoz do objektov in parkirnih površin. Speljati jo je treba v obliki zanke, ki bo omogočala krožni
promet. Intervencijsko-dostavno cesto B je treba podrejeno
navezati na cesto A in tako omogočiti tudi krožni intervencijski
in dostavni promet.
Širina vozišč ceste A in ceste B je določena skladno s
predvidenimi dejavnostmi in na podlagi teh določenim merodajnimi vozili. Za javno cesto A je kot merodajno določeno
tovorno vozilo dolžine do 10 m. Širina dvosmernega dvopa-

sovnega vozišča je 6,5 m. Za intervencijsko-dostavno cesto
B je kot merodajno določeno tovorno vozilo s priklopnikom ali
polpriklopnikom dolžine do 18 m. Širina vozišča, ki je lahko
tudi enosmerno, je 6,5 m. Določena širina dostavno-intervencijske ceste B zagotavlja merodajnemu vozilu prevoznost
tudi v krivinah in priključkih. Širina vozišča intervencijsko-dostavne ceste B izpolnjuje pogoje za dostopne poti za gasilce,
dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in
delovne površine za gasilska vozila. Na daljših ravnih odsekih je možno zožiti vozišče intervencijsko-dostavne ceste B.
Minimalna širina zoženega vozišča je 3.5 m.
Hitrost na cesti A in intervenijsko-dostavni cesti B je
treba omejiti na 30 km/h.
Funkcionalno enoto FE1 je treba prometno navezati na
predvideno krožno križišče Pohorska cesta – glavna cesta
Dravograd – Arja vas. Navezavo na krožišče je treba uskladiti
s projektom krožišča in pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Na območju Funkcionalne enote FE1 je treba izgraditi nekategorizirane lastniške ceste in parkirne površine.
Nekategorizirane ceste je možno opredeliti tudi kot javne v
primeru, da bodo zagotovljeni vsi pogoji za izgradnjo takšnih
cest.
Cestni omrežji funkcionalnih enot FE2 in FE1 je možno
skladno s podrobnejšimi programi investitorjev povezati.
Potrebno število parkirnih mest za osebna vozila v
vseh funkcionalnih enotah je treba določiti v odvisnosti od
dejavnosti skladno s podrobnim programom investitorjev v
projektni dokumentaciji. Pri urejanju parkirnih mest mora
biti 5% parkirnih mest, vendar najmanj eno parkirno mesto,
namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički.
Urediti je treba površine za nemotorni promet pešcev in
kolesarjev. Ob javni cesti je za pešce treba urediti pločnike.
Minimalna širina pločnikov je 1,6m. Potrebno širino pločnikov
je treba določiti na podlagi podrobnega programa investitorjev in iz tega določene predvidene gostote prometnega
toka pešcev. Vse površine namenjene pešcem morajo ostati
nezazidane in urejene brez grajenih in komunikacijskih ovir.
Kolesarje je na območju funkcionalnih enot FE2 in FE1 voditi skupaj z motornim prometom. Funkcionalni enoti FE2 in
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FE1 je treba povezati s skupno prometno površino za pešce
in kolesarje. Minimalna širina skupne površine za pešce in
kolesarje je 3m. Pri vhodih v objekte je treba postaviti kolesarska stojala.
V grafičnih prilogah prikazane notranje prometne ureditve
funkcionalnih enot (dovozi, parkirne in manipulativne površine,
ploščadi, pločniki) predstavljajo prevero izrabe prostora in jih je
možno spreminjati v okviru toleranc za infrastrukturne ureditve
skladno s podrobnimi programi investitorjev.
Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje
ter telekomunikacije
22. člen
(splošni pogoji)
Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti
medsebojno usklajeni. Obstoječe in predvidene objekte je
priključiti na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturo (kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje,
električno omrežje in omrežje zvez – telekomunikacijsko in
CATV). Pogoje za priključitev podajo upravljavci komunalnih
in energetskih naprav ter omrežja zvez. Energetski in telekomunikacijski predvideni vodi v naseljih morajo biti izvedeni
zemeljsko, v območjih izven naselja so lahko prosto zračni.
23. člen
(vodooskrba)
Vse obstoječe in predvidene objekte je treba oskrbeti s
pitno in protipožarno vodo z vodovodnega sistema Slovenj
Gradec dimenzije PE 110.
Za merjenje porabe vode je treba predvideti jaške z
vodomeri in zasuni izven objektov.
Pri gradnji objektov in drugih posegov je potrebno upoštevati minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.
Dimenzijo vodovodnih cevi, kakor tudi mesto priklopa je
treba obdelati v projektni dokumentaciji.
24. člen
(odvodnjavanje in kanalizacijsko omrežje)
Treba je načrtovati ločen sistem odvajanja meteornih
in fekalnih vod.
Fekalno kanalizacijo je treba speljati v obstoječi kolektor, ki se nato naveže na čistilno napravo.
Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in
strešin je treba urediti na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike.
Meteorne vode iz strešnic je treba speljati direktno v
vodotok ali v tla s ponikanjem. Iz manipulativnih površin bo
treba meteorno vodo v vodotok peljati preko peskolovov in
lovilcev olj.
Na iztoku v vodotok je treba načrtovati AB iztočno glavo
v območju iztoka pa predvideti protierozijsko zavarovanje
dna in brežine z lomljencem.
Dimenzija kanalizacijskih cevi se določi v projektni dokumentaciji.
25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
Nizko in srednje napetostno omrežje je treba zgraditi
v podzemni oziroma kabelski izvedbi. Prav tako morajo biti
priključki odjemalcev na omrežje zemeljski.
Na obravnavanem območju bo potrebno zgraditi:
– novo transformatorsko postajo 20/04 kV
– pripadajoče nizkonapetostno omrežje.
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Električna energija za novo TP je na razpolago na obstoječem SN vodu TP Jakopec – TP Legen naselje. Nova TP
mora biti dvostransko napajana.
Izgradnja nove javne razsvetljave naj se izvede z enotno opremo za celotno sosesko.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje in CATV)
Območje je pokrito s primarnim in sekundarnim TK
omrežjem. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati
trase obstoječega TK omrežja.
Za območja predvidenih zazidav je treba zgraditi sekundarno telekomunikacijsko omrežje in ga navezati na obstoječe.
TK omrežje naj bo v zemeljski izvedbi.
Na območju obdelave je potrebno v pločnikih oziroma
ob robu ulic cestišč do posameznih objektov predvideti nadaljnjo izgradnjo KRS kabelskega omrežja s cevno kabelsko
kanalizacijo, v katero se predvidi uvlačenje kablov.
Za predvidene objekte je potrebno naročiti projekte za
izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TK omrežje.
27. člen
(plin)
Za območje predvidenih zazidav je treba predvideti
priključke na plinovodno omrežje za potrebe ogrevanja z
zemeljskim plinom. Plinovodno omrežje, priključke in plinske
inštalacije je treba projektno obdelati v skladu s tehničnimi
pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Zaradi bližine trase glavnega plinovodnega omrežja
Legen, mora projektant predvideti zaščito plinovoda oziroma
prestavitev.
28. člen
(ogrevanje)
Treba je predvideti ogrevanje na ekološko sprejemljivo
gorivo. Zaradi bližine plina je treba vse objekte ogrevati z
zemeljskim plinom oziroma alternativno energijo, za katero
bodo morali investitorji z lastno izjavo in projektom dokazati,
da ne onesnažujejo okolja.
Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni
dopustno.
V skladu z občinskim »Odlokom o obvezni priključitvi na
sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma plinom
na območju mesta Slovenj Gradec z ožjo okolico« predvideti
priklop na mestno plinsko distribucijsko omrežje.
Merila in pogoji za varovanje okolja
29. člen
(varstvo pred hrupom)
Novogradnje in nove dejavnosti je potrebno locirati tako,
da ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja dejavnosti
ob upoštevanju stopnje varovanja pred hrupom ne presegajo
mejnih ravni za vir hrupa, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Obstoječe vire prekomernega hrupa je potrebno sanirati
tako, da ravni hrupa, ki so posledica njihovega obratovanja,
ne presegajo mejnih ravni za vir hrupa. V projektni dokumentaciji za nove objekte ali naprave, ki so vir hrupa, spremembe
namembnosti obstoječih objektov ali naprav in objekte ali
naprave v rekonstrukciji mora biti izdelana strokovna ocena
obremenitve s hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Vlada Republike Slovenije je izdala na podlagi tretjega
in četrtega odstavka 17. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05), v kateri je določila stopnje varstva pred hrupom,
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določene glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja in mejne vrednosti ravni hrupa
za posamezno stopnjo varstva pred hrupom.
Glede na to uredbo spada območje PUP-a Ct 2, v
III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so dopustni posegi v
okolje, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa in so
opredeljeni v prilogi 1 te uredbe, ki določa naslednje mejne
in kritične vrednosti kazalcev hrupa:
Lnoč (dBA)

Ldvn (dBA)

mejna vrednost

50

60

kritična vrednost

59

69

III. območje varstva pred hrupom

V primeru, da je v okviru določitve obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom ugotovljeno, da je celotna obremenjenost
s hrupom presežena, je vsakršen nadaljnji poseg možen le
pod pogojem, da se predhodno sanira obstoječe stanje in da
poseg ne pomeni take dodatne obremenitve okolja s hrupom,
ki ne bi bile skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij
ravni hrupa.

30. člen
(varstvo voda)
Posegi na vodna in priobalna zemljišča, varstvena in
ogrožena območja, posegi, ki so povezani z rabo vode, odvajanje odpadnih voda v vode in vsi drugi posegi v prostor, ki bi
lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
Na poplavnem območju (na severu območja
obdelave)vso prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v
prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode,
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred
škodljivim varovanjem voda.
Odvajanje padavinskih voda z večjih območij je treba
predvideti na tak način, da bo v čimvečji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda pred iztokom v površinski
odvodnik (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni …).
Padavinske vode iz obravnavanega območja je treba
speljati na javno kanalizacijo oziroma v bližnji vodotok (Mislinja) ali s ponikanjem v tla, tako da bodo padavinske vode
speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje priobalnega zemljišča, in sicer pri vodotoku 1. reda
– Mislinja, 15 m od meje vodnega zemljišča.
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane
vse dejavnosti in posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih
ali priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, padavin in
plavja ter onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in
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obvodnih organizmov. Prav tako na vodnem ali priobalnem
zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki
bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Posegi na
vodnem in priobalnem zemljišču niso dovoljeni razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v
naravnih kopališčih
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromrorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda in ohranjanje
narave.
Rekonstrukcija, adaptacija ali obnova obstoječih objektov,
ki se nahajajo na vodnih ali priobalnih zemljiščih je dovoljena če
se bistveno ne spreminja namembnost in velikost objektov.
31. člen
(varstvo zraka)
Območje občine spada po Uredbi o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zraka v II. stopnjo onesnaženosti.
V izogib onesnaženju zraka je treba objekte ogrevati z
ekološko neoporečnim gorivom (zemeljski plin …).
Gradnja na območju lahko predstavlja vir onesnaženja zraka, zato je med njo potrebno upoštevati omilitvene
ukrepe. Ti so predvsem uporaba gradbene mehanizacije in
naprav, ki ustrezajo normam kakovosti, ustrezno nalaganje
in čiščenje prevoznih sredstev, ko zapuščajo gradbišče in
se vključujejo v promet, čiščenje javnih prometnih površin,
prekrivanje deponij, prekrivanje transportnih sredstev v času
prevozov sipkega materiala …
32. člen
(požarna varnost)
Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom.
Potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in
premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne
tehnične smernice primerljive tuje države.
V hidrantnem omrežju je potrebno zagotoviti zadostno
količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Da bo zagotovljena zadostna količina požarne vode,
je treba zgraditi vodovodni cevovod minimalne dimenzije
PE 110, ki predstavlja hidrantno omrežje.
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Tabela 1: Potrebne količine požarne vode za posamezne objekte (tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost
MZ
1/2 15.11.06 14:38
vOBýINE
stavbah)

Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da je s
predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na sosednjo stavbo.
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Tabela 2: Za omejitev požara morajo biti, ob upoštevanju izbranih materialov, zagotovljeni najmanj naslednji odmiki D
(m) stavbe od parcelne meje (tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah):

MZ

Poleg zahtevanih požarnovarstvenih odmikov med
stavbami je treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne
poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.
Te površine morajo zagotavljati neoviran in varen dostop
gasilcev do stavb.
Dostopne poti za gasilce morajo biti na nivoju zunanjih
ureditev. Povezovati morajo površine v zgradbah in dvorišča
z javnimi prometnimi površinami. Dostopne poti so lahko
tudi nadkrite (prehodi). Biti morajo ravne in široke najmanj
1.25 m, prehodi morajo biti visoki najmanj 2 m.
Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utrjene površine na nivoju zunanjih ureditev, ki so neposredno povezane
z javnimi prometnimi površinami in morajo omogočati dostop
do postavitvenih in delovnih površin za gasilska vozila. Utrjene morajo biti tako, da lahko po njih vozijo gasilska vozila
z osno obremenitvijo do 100 kN. Dovozne poti so lahko tudi
nadkrite (prehodi). Ravni deli dovoznih poti morajo biti široki
najmanj 3 m. Če je ravna dovozna pot ali podvoz za gasilska vozila na dolžini več kot 12 m obojestransko omejen s
stenami, oboki ali podobnim, je treba pot razširiti na najmanj
3,5 m. Kadar dovozne poti za gasilska vozila niso speljane
naravnost, morajo biti razširjene. Razširitev je odvisna od
zunanjega premera krivine. Pri minimalnem zunanjem premeru krivine, ki je 21,0 m, mora biti zagotovljena minimalna
širina dovozne poti 5m. Razširjeni del dovozne poti se mora
začeti 11 m pred krivino in zaključiti 11 m za krivino. Enake
minimalne horizontalne elemente je treba zagotoviti tudi na
priključku dovozne poti na javno prometno površino. Robniki
na dovozih iz javne prometne površine morajo biti posneti ali
spuščeni. Podvozi dovoznih poti za gasilska vozila morajo
biti visoki minimalno 3,5 m. Vzdolžni nagib dovoznih poti za
gasilska vozila ne sme presegati 10%. Zapornice ali zaporni
količki na dovoznih poteh se morajo odpreti s ključem za
nadzemne hidrante.
Postavitvene površine so namenjene postavitvi gasilskih
vozil, ki so opremljena z dvižno ploščadjo ali z lestvami za
reševanje in gašenje. Rob postavitvene površine mora biti od
zunanje stene zgradbe, ki jo želimo doseči z lestvijo, oddaljen
najmanj 3 m in največ 9m. Minimalna širina postavitvene
površine je 3,5 m. Vzdolž postavitvene površine ob njenem
zunanjem robu mora biti urejen 2 m širok pas proste površine
brez trdnih ovir. Območje med zgradbo in postavitveno povr-
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šino mora biti prosto (brez objektov, dreves ali podobnega).
Nagibi postavitvenih površin ne smejo presegati 5%.
Delovne površine za gasilska vozila so utrjene površine na zemljišču, ki so povezane z javnimi prometnimi
površinami neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska
vozila. Namenjene so postavitvi gasilskih vozil, razlaganju in
pripravi opreme za reševanje in gašenje. Locirane morajo biti
tako, da so zunaj območja odpadajočih delov objekta, hkrati
pa blizu evakuacijskih poti, naprav za gašenje in vodnih
virov. Minimalna dimenzija delovne površine je 7 m x 12 m.
Delovne površine za gasilska vozila so lahko hkrati tudi postavitvene površine.
Pri stavbah s tlorisno površino do 600 m2 mora biti
zagotovljen peš dostop, pri stavbah s tlorisno površino nad
600 m2 do 6000 m2 in razmerjem dolžine in širine tlorisa najmanj 3:1, mora biti zagotovljen dostop do najmanj ene strani
stavbe ter najmanj ena delovna površina za intervencijo.
Pri stavbah s tlorisno površino nad 6000 m2 mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj
dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob
različnih straneh stavbe.
Potrebno je predpisati odmike med obstoječimi in novimi komunalnimi vodi.
V skladu 11. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti
(Uradni list RS, št. 28/05), je potrebno izdelati študijo požarne
varnosti.
Za posamezna okolja je potrebno izdelati oceno požarne ogroženosti v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št.
70/96).
Potrebno je upoštevati tudi požarna tveganja, ki so
povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov
– z vplivi obstoječih in novih industrijski objektov in
tehnoloških procesov in
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
33. člen
(varstvo tal)
Pri gradnji objektov je potrebno humus odgrniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje
drugih kmetijskih zemljišč.
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34. člen
(erozija)
Na erozijsko ogroženih območjih je treba pred posegi v
prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Za posege
na območju, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna geomehanska
preveritev.
35. člen
(ravnanje z odpadki)
Za odpadke iz dejavnosti si je potrebno v skladu
s 7. in 45. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Slovenj Gradec pridobiti mnenje Upravnega organa občine, oziroma ustrezne strokovne institucije
o odlaganju odpadkov.
Predvideti je potrebno ustrezen prostor za zbiranje komunalnih odpadkov, do katerega bo možen dostop s smetarskim vozilom.
Pri vseh objektih je treba predvideti ustrezne prostore
za smetiščne posode, ki so tipizirane. Posode za odpadke
morajo biti nameščene na vizualno neizpostavljenih mestih.
36. člen
(osončenje)
Vsem legalno zgrajenim stanovanjskim stavbam mora
biti zagotovljena minimalna osončenost: 1 uro v zimskem
solsticiju, 3 ure v ekvinokciju in 5 ur v poletnem solsticiju.
IV. TOLERANCE
37. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev)
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), prikazanih v
teh PUP, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali
vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi,
da so z oblikovalskega, ekonomskega, gradbenotehničnega
ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve,
ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega
posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati
videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih
pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.
Pri odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s
pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k tem PUP.
V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti
mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Na območju, ki ga ureja ta odlok, preneha veljati Odlok
o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – “VZHODNI VSTOP
1” (Uradni list RS, št. 54/01).
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39. člen
V primeru, ko bodo načrtovani posegi v prostor presegli
značaj posegov, ki so dopustni po tem odloku, se za takšno
območje urejanja izdela izvedbeni prostorski akt. Vrsto izvedbenega prostorskega akta določi pristojen organ občine
glede na naravo načrtovanih posegov.
40. člen
(obveznosti investitorjev)
Pred pričetkom posegov je treba obvestiti prebivalce
objektov, ki mejijo na ureditveno območje, in jih seznaniti z
načrtovanimi deli, pričakovanimi vplivi na okolje in ukrepi za
njihovo zmanjšanje. Slednji se skladno s pripombami prebivalcev lahko dopolnijo.
41. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne
občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.
42. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična inšpekcija.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-8/2004
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠENTRUPERT
5164.

Poročilo o izidu volitev župana in članov
občinskega sveta v Občini Šentrupert

POROČILO
o izidu volitev župana in članov občinskega
sveta v Občini Šentrupert
I.
Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na seji,
dne 24. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve župana Občine Šentrupert:
Posamezni kandidati so skupno v Občini Šentrupert
dobili naslednje število glasov:

Uradni list Republike Slovenije
Mesto
1.
2.
3.
4.

Kandidat
Rupert Gole
Peter Frelih
Peter Pavlin
Maks Franc Kurent

Št.
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Predlagatelj
Jernej Rugelj in skupina volivcev
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Št. glasov
1.096
209
61
54
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% glasov
77,18%
14,72%
4,30%
3,80%

SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC = 1420
NEVELJAVNIH GLASOVNIC = 5
ODDANIH GLASOVNIC = 1425
Občinska volilna komisija je dne 24. 10. 2006 sprejela ugotovitveni sklep, da je v Občini Šentrupert izvoljen za župana
Rupert GOLE.
II.
Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na seji dne 24. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov občinskega sveta Občine Šentrupert:
Člani Občinskega sveta Občine Šentrupert, izvoljeni na volitvah, dne 22. oktobra 2006, so:
VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat
1.
Jože Zaplatar

Predlagatelj
Zaplatar Antonija in skupina volivcev

Št. glasov
70

% glasov
40,94%

VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat
1.
Alojzij Gregorčič
2.
Bojana Tratar

Predlagatelj
Ivan Kafol in skupina volivcev
Ivan Kafol in skupina volivcev

Št. glasov
86
71

% glasov
19,77%
16,32%

VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat
1.
Franc Bartolj
2.
Jurij Bizjak
3.
Anton Rugelj

Predlagatelj
Št. glasov
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
178
Jernej Rugelj in skupina volivcev
171
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
126

% glasov
13,37%
12,85%
9,47%

VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat
1.
Ludvik Ahlin
2.
Izidor Kovaljev
3.
Ruža Brcar

Predlagatelj
Ivan Gorenc in skupina volivcev
Ivan Gorenc in skupina volivcev
Ivan Gorenc in skupina volivcev

% glasov
11,54%
11,39%
11,23%

Št. glasov
149
147
145

Št. 041-00003-2006
Trebnje, dne 24. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šentrupert
Breda Vojnovič, dipl. iur., l.r.

ŠKOFJA LOKA
5165.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta Kamnitnik II

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, 58/03) in 38. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 7. 11. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta Kamnitnik II
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določi:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo
občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN),
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
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– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– rok za pripravo,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo OLN
Območje Kamnitnika je omejeno s strnjeno pozidavo na
zahodu in jugu, z gričem Kamnitnik na severu ter potokom
Sušica na vzhodu.
Zemljišče predvidenega OLN-ja leži severno od območja veljavnega lokacijskega načrta Kamnitnik I in bo namenjeno izgradnji parkirnih površin in poslovnih prostorov
kot nadaljevanje poslovnega ali poslovno-stanovanjskega
objekta E3 v območju veljavnega lokacijskega načrta za
stanovanjsko naselje Kamnitnik I.
Funkcionalno bo območje Kamnitnik II dopolnjevalo
IV. fazo lokacijskega načrta Kamnitnik I ter prometno razbremenilo območje faze IV.
Pravno podlago za pripravo OLN predstavlja Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr.
103/05 in 17/06).
3. člen
Predmet in programska izhodišča
Predmet izdelave je občinski lokacijski načrt, ki predstavlja nadaljevanje lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje
Kamnitnik I – faze IV, ki je namenjena gradnji poslovnih ali
poslovno-stanovanjskih objektov.
OLN predvideva ureditev poslovne cone z infrastrukturo
za potrebe stanovanj (IV. faze lokacijskega načrta Kamnitnik I) in poslovne dejavnosti.
Občinski lokacijski načrt se pripravi v skladu z določili
veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih
lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag ter v
skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja (ZVO1-UPB1) in podzakonskimi predpisi.
OLN mora vsebovati tudi Program opremljanja iz
139. člena veljavnega Zakona o urejanju prostora.
Občinski lokacijski načrt Kamnitnik II ne sme ovirati izvedbe urbanistične zasnove Škofje Loke, ki je v fazi priprave, in ne
sme biti v neskladju z njeno vsebino (faznost pozidave območja
Kamnitnika in programska izhodišča za to območje).
4. člen
Obseg ureditvenega območja
Površina OLN meri približno 0,33 ha in vključuje parcelo številka 1039/12 ter dele parcel številka 1018/1, 1019/2,
1020/1, 1038, 1034, 1039/4 in 1189/1, vse k.o. Suha. Ureditveno območje je razvidno iz grafičnega prikaza.
5. člen
Strokovne podlage
V postopku OLN se upoštevajo veljavna planska in
druga prostorska dokumentacija ter izdelane strokovne
podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine in za izvedbene akte občine Škofja
Loka, predvsem pa:
– Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje
Kamnitnik I (Uradni list RS, št. 7/06);
– predhodno se izdela strokovna podlaga urbanističnega,
krajinskega in arhitekturnega urejanja celotnega območja Kamnitnika, ki jo potrdi Občina Škofja Loka – v skladu s 45. členom veljavnega prostorskega plana Občine Škofja Loka;
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– geodetski posnetek območja predvidenega OLN-ja;
– kataster komunalnih naprav za območje predvidenega OLN-ja;
– Novelacija generalne rešitve odvajanja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda v občini Škofja Loka, Hidrosvet
d.o.o., Celje 2004.
Ena od podlag za izdelavo prostorskih aktov bodo tudi
priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi,
da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi naročnik.
6. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih
156. do 161. veljavnega Zakona o urejanju prostora.
Načrtovalec izdela 2 varianti rešitve. O izboru variantne
rešitve, ki je podlaga za izdelavo OLN, v skladu s 30. členom
veljavnega Zakona o urejanju prostora odloči pripravljavec.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci priprave OLN
Pri pripravi OLN bodo s svojimi smernicami in mnenji
k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovali naslednji nosilci
urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana;
5. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
6. Telekom Slovenije, PE Kranj;
7. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod);
8. Občina Škofja Loka;
9. Krajevna skupnost Kamnitnik.
V primeru, da se v postopku priprave OLN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih organov,
ki niso opredeljeni s tem programom priprave, se tudi le-te
pridobi v postopku.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v
roku 30 dni. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo
na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, jih
pripravljavec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje utemeljiti.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da
nima smernic, pri čemer mora izdelovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
K dopolnjenemu predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma so
rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju
ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih
podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja
prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni
dolžan upoštevati.
8. člen
Organizacija priprave OLN
Pripravljavec OLN Kamnitnik II je Občina Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Naročnik OLN je Stimacom d.o.o., Ljubljanska cesta 1,
Škofja Loka.
Prostorskega načrtovalca izbere naročnik.
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9. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, skladne z določbami veljavnega Pravilnika o geodetskem načrtu pridobi naročnik.
Načrtovalec preveri, ali vključujejo tudi podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu z
veljavno zakonodajo.
10. člen
Varstvo okolja
V skladu s 40.–47. členom veljavnega Zakona o varstvu
okolja pripravljavec pošlje Ministrstvu za okolje in prostor obvestilo o nameri izvedbe OLN. Ministrstvo v 30 dneh po prejemu
obvestila pisno sporoči pripravljavcu, ali je za načrt potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V primeru, da bo celovita presoja vplivov na okolje potrebna, se v postopku priprave
OLN izdela okoljsko poročilo, uskladi s pristojnim ministrstvom,
zagotovi javno razgrnitev in pridobi pisno mnenje in potrditev
ministrstva o sprejemljivosti vplivov izvedbe OLN na okolje.
11. člen
Terminski plan in postopek priprave ter sprejemanja OLN
Roki za pripravo prostorskega akta:
– Pripravljavec organizira 1. prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave).
– Župan sprejme program priprave.
– Poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30
dni podajo smernice za načrtovanje. Poziv pošlje pripravljavec
v 10 dneh po objavi programa priprave.
– Izdelava variantnih strokovnih rešitev OLN – 20 dni po
objavi programa priprave.
– Izdelava predloga OLN – 45 dni po izboru variantne
rešitve.
– Pripravljavec izvede 2. prostorsko konferenco (najmanj
14 dni pred javno razgrnitvijo predloga).
– Javna razgrnitev in javna obravnava OLN (30 dni).
– Pripravljavec sprejme stališča do pripomb z javne razgrnitve – 10 dni po njenem zaključku.
– Izdelovalec na podlagi sprejetih stališč pripravi dopolnjeni predlog OLN – 20 dni po potrditvi stališč z javne razgrnitve.
– Občinski svet obravnava dopolnjeni predlog OLN.
– Na podlagi morebitnih pripomb Občinskega sveta se
pripravi drugi dopolnjeni predlog OLN.
– Poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja
k dopolnjenemu predlogu – rok za mnenja je 30 dni. Poziv
pošlje pripravljavec v 10 dneh po obravnavi na seji občinskega
sveta.
– Priprava končnega predloga – 15 dni po prejemu mnenj
nosilcev urejanja prostora.
– Župan posreduje končni predlog OLN Občinskemu svetu Občine Škofja Loka v obravnavo in sprejem.
– Objava v Uradnem listu RS.
12. člen
Obveznosti financiranja
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag in OLN
se zagotovijo s strani naročnika OLN.
13. člen
Končna določba
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0006/2006-1205
Škofja Loka, dne 17. oktobra 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
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ŠMARJE PRI JELŠAH
5166.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06
– odločba US), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
Občine Šmarje pri Jelšah, št. 03212-76/2006 z dne 9. 11.
2006, ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih
volitvah, ki so bile dne 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah na 10. redni seji dne 13. 11.
2006 sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
Občinska volilna komisija Občine Šmarje pri Jelšah
ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
1. redni – konstitutivni seji, dne 9. 11. 2006 sprejel sklep, da
je prenehal mandat članu Občinskega sveta Jožefu Čakšu.
Sklep je postal pravnomočen dne 10. 11. 2006;
– da mandat člana občinskega sveta Občine Šmarje pri
Jelšah preide na naslednjega kandidata z liste stranke SLS,
Slovenska ljudska stranka, v 2. volilni enoti;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov stranke SLS, Slovenska ljudska stranka, v 2. volilni enoti za
člane Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, Martina Jagodič, roj. 10. 9. 1952, Dvor 43a, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
– da je kandidatka dne 10. 11. 2006 podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine
Šmarje pri Jelšah.
Št. 0401-12/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 13. novembra 2006
Predsednica OVK
Šmarje pri Jelšah
Zinka Strašek l.r.

ŠTORE
5167.

Poročilo o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta Občine Štore in članov sveta
Krajevne skupnosti Svetina

POROČILO
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta
Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti
Svetina
I. VOLILNA UDELEŽBA
a) SKUPNI REZULTAT VOLILNE UDELEŽBE
Skupno število volivcev z območja občine: 3548
Skupaj glasovalo po imeniku: 1978
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 1978
Procent udeležbe v občini: 55.75%
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b) UDELEŽBA NA VOLIŠČIH
Št. vol. Ime volišča

Št. vol.
po VI

Glas.
po VI

Glas.
potrd.

Skupaj
glasovalo

Odstotek
udeležbe

79

53

0

53

67.09

001

Valand Albin, Draga 5

004

Občina Štore

344

138

0

138

40.12

005

Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5

718

401

0

401

55.85

007

Gasilski dom Prožinska vas, Prožinska vas 33

483

257

0

257

53.21

008

Srednja šola Štore, Kovinarska ulica 1

514

288

0

288

56.03

002

Osnovna šola Kompole, Kompole 92

445

227

0

227

51.01

003

Šuhel Pavel, Laška vas 41

200

121

0

121

60.50

006

Šuhel Štefan, Pečovje 23

203

147

0

147

72.41

009

Dvorana KS Svetina, Svetina 6

373

216

0

216

57.91

010

Gobec Ladislav, Šentjanž nad Štorami 26

189

97

0

97

51.32

901

Predčasno glasovanje

0

25

0

25

0.00

950

Volišče, ki je dostopno invalidom

/

/

/

/

/

997

Glasovanje po pošti

0

8

0

8

0.00

II. IZID VOLITEV ŽUPANA
Oddanih glasov: 1978
Neveljavnih glasov: 53
Veljavnih glasov: 1925

Zap.
št.

Kandidat

Št. glasov

Odstotek
glasov

2.

Miran Jurkošek

1194

62,03

3.

Ivan (Jani) Jurkošek

425

22,08

1.

Goran Blatnjak

306

15,90

Večino veljavnih glasov je dobil Miran Jurkošek, ki je skladno z določbami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah izvoljen
za župana Občine Štore.

III. IZID VOLITEV OBČINSKEGA SVETA
a) IZID GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8

Zap.
št.

Ime liste

Št.
glasov

%
glasov

Št.
izvoljenih

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

437

39.51

4

6

SOCIALNI DEMOKRATI

181

16.37

1

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

161

14.56

1

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

130

11.75

1

3

STRANKA ZA DELOVNA MESTA

101

9.13

1

7

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

48

4.34

0

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

48

4.34

0
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VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 6

Zap.
št.

Ime liste

Št.
glasov

%
glasov

Št.
izvoljenih

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

388

49.05

4

4

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

148

18.71

1

6

SOCIALNI DEMOKRATI

53

6.70

1

3

STRANKA ZA DELOVNA MESTA

62

7.84

0

2

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

55

6.95

0

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

54

6.83

0

7

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

31

3.92

0

Ime liste: 4 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 46
Glasov lista: 161 28.57%

b) PREFERENČNI GLASOVI
VOLILNA ENOTA 01
Ime liste: 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 118
Glasov lista: 437 27.00%

Zap.
št.

Kandidati

Št.
glasov

%
glasov

1

Ivan Glavač

31

7.09

2

Franc Buser

13

2.97

3

Danica Pisanec

4

0.92

4

Zlatko Knez

48

10.98

5

Aleš Kačičnik

9

2.06

6

Ivan Štor

7

1.60

7

Verica Štante

1

0.23

8

Gregor Brečko

5

1.14

Ime liste: 2 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 26
Glasov lista: 130 20.00%

Zap.
št.

Kandidati

Št.
lasov

%
glasov

1

Cvetka Gorenšek

2

1.54

2

Marjan Tržan

18

13.85

3

Stanislav Štefanec

4

3.08

4

Emil Gajšek

2

1.54

5

Valentin Govek

0

0.00

Zap.
št.

Kandidati

1

Metod Jeršič

2

Mojca Korošec

3

Kandidati

1

Bernardka Stojan

2

Dušan Antlej

3

Št.
glasov

%
glasov

6

3.73

25

15.53

Jure Vrečko

5

3.11

4

Melita Volavšek

0

0.00

5

Robert Turnšek

5

3.11

6

Matjaž Drobne

0

0.00

7

Anton Planinšek

2

1.24

8

Radovan Božič

3

1.86

Ime liste: 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 15
Glasov lista: 48 31.25%

Zap.
št.

Kandidati

1

Št.
glasov

%
glasov

Peter Burger

8

16.67

2

Marija Ramšak

1

2.08

3

Mihael Zdolšek

3

6.25

4

Jožica Krajšek

2

4.17

5

Albin Malgaj

0

0.00

6

Cvetka Žnidar

0

0.00

7

Marija Zdolšek

0

0.00

8

Silverija Perčič

1

2.08

Št.
glasov

%
glasov

Ime liste: 3 STRANKA ZA DELOVNA MESTA
Preferenčnih glasov: 44
Glasov lista: 101 43.56%

Zap.
št.

Št.
glasov

Ime liste: 6 SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 64
Glasov lista: 181 35.36%

%
glasov

Zap.
št.

Kandidati

3

2.97

1

Goran Blatnjak

7

3.87

27

26.73

2

Gojmir Klinar

9

4.97

Branka Gračnar

5

4.95

3

Adela Vlašič Tovornik

16

8.84

4

Žan Videc

5

4.95

4

Matej Maček

12

6.63

5

Aleksandar Savić

3

2.97

5

Emil Kačičnik

12

6.63

6

Radomir Andrrini

0

0.00

6

Nikolaja Ladstatter

2

1.10

7

Nikola Matešić

0

0.00

7

Ivan Kumperger

3

1.66

8

Anton Gračnar

1

0.99

8

Davor Irgolič

3

1.66
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Ime liste: 7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 18
Glasov lista: 48 37.50%

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidati
Srečko Križanec
Marjan Krajnčan
Katja Doberšek
Janez Kadenšek
Branko Lončar
Zlatka Romih

Št.
glasov
5
1
5
3
4
0

Ime liste: 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 10
Glasov lista: 54 18.52%

%
glasov
10.42
2.08
10.42
6.25
8.33
0.00

VOLILNA ENOTA 02
Ime liste: 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 90
Glasov lista: 388 23.20%

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidati
Miran Jurkošek
Marjan Doberšek
Ivana Tofant
Jurij Rom
Vinko Šanc
Angela Horjak

Št.
glasov
5
49
18
9
5
4

%
glasov
1.29
12.63
4.64
2.32
1.29
1.03

Ime liste: 2 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 8
Glasov lista: 55 14.55%

Zap.
št.
1
2
3

Kandidati
Zdenka Lokmič
Anton Romih
Jožef Škoberne

Št.
glasov
4
0
4

%
glasov
7.27
0.00
7.27

Ime liste: 3 STRANKA ZA DELOVNA MESTA
Preferenčnih glasov: 6
Glasov lista: 62 9.68%

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidati
Bojan Zavšek
Nada Obrez
Goran Lokmić
Nataša Jurkošek
Gregor Krajnc
Peter Ošlak

Št.
glasov
4
0
1
1
0
0

%
glasov
6.45
0.00
1.61
1.61
0.00
0.00

Ime liste: 4 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 34
Glasov lista: 148 22.97%

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidati
Ivan Jurkošek
Danijel Kolšek
Mateja Jelenc
Srečko Pajk
Simon Jernej Čanžek
Urška Holcinger

Št.
glasov
4
12
6
7
5
0

%
glasov
2.70
8.11
4.05
4.73
3.38
0.00

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6

Kandidati

Št.
glasov
2
0
2
0
6
0

Dušan Volavšek
Damjana Lešek
Miran Bukovšek
Karolina Pasarič
Drago Gobec
Daniel Šuhel

%
glasov
3.70
0.00
3.70
0.00
11.11
0.00

Ime liste: 6 SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 19
Glasov lista: 53 35.85%

Zap.
št.
1
2
3
4

Kandidati

Št.
glasov
15
0
3
1

Jožef Kragelj
Saša Pintar
Dragotin Flis
Ivan Starlekar

%
glasov
28.30
0.00
5.66
1.89

Ime liste: 7 STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Preferenčnih glasov: 5
Glasov lista: 31 16.13%

Zap.
št.
1
2
3

Ime liste

Št.
glasov
2
2
1

Marjan Mlakar
Darja Ratajc
Alojz Pajk

%
glasov
6.45
6.45
3.23

Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta skladno z
drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokalnih volitvah na podlagi preferenčnih glasov izvoljena dva kandidata v prvi volilni
enoti, in sicer: Dušan Antlej (ZDM) in Mojca Korošec (LDS).
b) SEZNAM IZVOLJENIH KANDIDATOV
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov:437
% glasov: 39.51%
Št. izvoljenih:4

Zap.
št.
1
2
3

Kandidat
Ivan Glavač
Franc Buser
Danica Pisanec

Datum
rojstva
21. 8. 1966
19. 7. 1952
27. 12. 1953

4

Zlatko Knez

22. 9. 1957

Prebivališče
Prožinska vas 69
Prožinska vas 50
Cesta kozjanskega
odreda 6
Ulica Cvetke Jerin 1

Lista: 2 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 130
% glasov: 11.75%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

1

Cvetka Gorenšek

30. 9. 1949

Nad streliščem 1
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Št.

Lista: 3 – STRANKA ZA DELOVNA MESTA
Skupno št. glasov: 101
% glasov: 9.13%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

2

Dušan Antlej

16. 9. 1967

Udarniška ulica 4

Lista: 4 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 161
% glasov: 14.56%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

2

Mojca Korošec

6. 2. 1961

Ulica Karla Vovka 8
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IV. IZID VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
a) IZID GLASOVANJA PO VOLILNIH ENOTAH
VOLILNA ENOTA 01 – Svetina
Oddanih gl.: 59
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 58

Zap.
št.

Kandidat

Št.
glasov

%
glasov

2

Janez Šepetavc

36

62.07

3

Danilo Klinar

25

43.10

4

Natalija Videc

14

24.14

1

Milena Rozman

13

22.41

Št.
glasov

%
glasov

VOLILNA ENOTA 02 – Javornik
Oddanih gl.: 68
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 68

Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 181
% glasov: 16.37%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

1

Goran Blatnjak

24. 1. 1974

Ulica Cvetke Jerin 1

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6

Zap.
št.

Kandidat

2

Vinko Šanc

40

58.82

3

Ivan (Jani) Jurkošek

33

48.53

4

Srečko Štarkl

19

58.82

1

Jožica Brečko

10

14.71

Št.
glasov

%
glasov

VOLILNA ENOTA 03 – Kanjuce
Oddanih gl.: 49
Neveljavnih gl.: 3
Veljavnih gl.: 46

Lista: 1 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 388
% glasov: 49.05%
Št. izvoljenih: 4

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

Zap.
št.

Kandidat

1

Miran Jurkošek

29. 12. 1964

Pečovje 11a

1

Anton Romih

19

41.30

2

Marjan Doberšek

27. 2. 1957

Pečovje 31a

4

Romana Šlatau

19

41.30

3

Ivana Tofant

27. 6. 1947

Kompole 17

3

Andreja Videc

16

34.78

4

Jurij Rom

15. 2. 1968

Kompole 151

2

Vinko Romih

11

23.91

Št.
glasov

%
glasov

VOLILNA ENOTA 04 – Svetli dol
Oddanih gl.: 37
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 37

Lista: 4 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 148
% glasov: 18.71%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

Zap.
št.

Kandidat

1

Ivan (Jani) Jurkošek

10. 4. 1967

Javornik 13a

3

Leopold Vrbovšek

17

45.95

1

Miran Goter

12

32.43

4

Alojz Mlakar

12

32.43

2

Zlatka Videc

9

24.32

Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 53
% glasov: 6.70%
Št. izvoljenih: 1

Zap.
št.

Kandidat

Datum
rojstva

Prebivališče

1

Jožef Kragelj

24. 4. 1940

Laška vas 54

Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta v volilni
enoti 4 – Svetli dol kandidata Miran Goter in Alojz Mlakar dobila enako število glasov, zato je na podlagi 12. člena zakona
o lokalnih volitvah o izvolitvi odločil žreb na podlagi katerega
je bilo ugotovljeno, da je izvoljeni kandidat Miran Goter.
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b) SEZNAM IZVOLJENIH KANDIDATOV

Sedež občine je v Taboru, Tabor 21.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z
zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

Št.

VOLILNA ENOTA 01 – Svetina

Zap.
št.
2
3

Kandidat

Datum
rojstva
9. 12. 1950
19. 7. 1947

Janez Šepetavc
Danilo Klinar

Prebivališče
Svetina 11
Svetina 12

VOLILNA ENOTA 02 – Javornik

Zap.
št.
2
3

Kandidat

Datum
rojstva
18. 6. 1968
10. 4. 1967

Vinko Šanc
Ivan (Jani) Jurkošek

Prebivališče
Javornik 10
Javornik 13 a

VOLILNA ENOTA 03 – Kanjuce

Zap.
št.
1
4

Kandidat

Datum
rojstva
6. 6. 1948
3. 3. 1974

Anton Romih
Romana Šlatau

Prebivališče
Kanjuce 1
Kanjuce 10

VOLILNA ENOTA 04 – Svetli dol

Zap.
št.
3
1

Kandidat

Datum
rojstva
4. 11. 1953
10. 9. 1974

Leopold Vrbovšek
Miran Goter

Prebivališče
Svetli dol 16
Svetli dol 5

Šifra: 041-0001/2006-124
Štore, dne 24. oktobra 2006
Predsednik OVK Občine Štore
Zoran Lenovšek l.r.
Jožica Cmok l.r.
Namestnica člana OVK
Stane Gajšek l.r.
Član OVK
Leopold Bukovšek l.r.
Član OVK

TABOR
5168.

Statut Občine Tabor

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) je Občinski svet Občine Tabor na 30. redni seji dne
2. oktobra 2006 sprejel

STATUT
Občine Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Tabor je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Črni Vrh,
Kapla, Loke, Miklavž pri Taboru, Ojstriška vas, Pondor in
Tabor.

2. člen
Občina Tabor (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko
iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.
4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi
in državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.
5. člen
Občina Tabor ima svoj grb in zastavo, katerih oblika,
vsebina in uporaba se določi z odlokom. Občina Tabor ima
svoj občinski praznik, katerega praznuje 23. in 24. aprila.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: OBČINA TABOR, v spodnji
polovici pa naziv organa občine – OBČINSKI SVET, ŽUPAN,
ŽUPANJA, NADZORNI ODBOR, OBČINSKA UPRAVA, VOLILNA KOMISIJA. V sredini žiga je grb občine. Občina ima
tudi malo štampiljko občinske uprave (seecret), kjer je v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA, v spodnji
polovici TABOR v sredini štampiljke je grb. Velikost, uporabo
in hrambo žiga občine določi župan s sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
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1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih
objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave,
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola
in javni vrtec), zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za
njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
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8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
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8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

III. ORGANI OBČINE

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 7 (sedem) članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta, ter traja do prve seje na
naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če
ni z zakonom drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje
v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.

1. Skupne določbe
9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski
organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
10. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge
in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe (in organe ožjih
delov občin).
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi
tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
Občinsko upravo vodi tajnik občine oziroma direktor
občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: tajnik), usmerja in
nadzoruje pa jo župan.
11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.
12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti občine se
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke
izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter
zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

2. Občinski svet

.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.
14. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge splošne akte.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja
občine,
– sprejme občinski proračun in zaključni račun,
– organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,
– nadzoruje delo župana, in občinske uprave glede
izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače
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– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino
sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje
nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih
imenuje, merila za določitev plače direktorjev javnih podjetij
in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa
plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev
javnih zavodov, agencij in javnih skladov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in
statut.
16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.
17. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je
župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno.
Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan, mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
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Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska
uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo
seje.
18. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri
pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij
in odborov zagotavlja občinska uprava.
19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku
nadzornega odbora občine in tajniku občine. O sklicu seje
občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
21. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za
prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon
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2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih
članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.
24. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske
javne službe,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami,
– odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– statutarno pravna komisija.
Odbori štejejo 5 do 7 članov, komisije pa 3 do 5 članov.
Število članov posameznega delovnega telesa občinskega
sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
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27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
28. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na
podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana
odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih
pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon
ali predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča
tajnika občine za te naloge
– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
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Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta
imenuje in razrešuje župan. Podžupan pomaga županu pri
njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti
župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.
34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,
lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe
občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
36. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
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Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več
kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše
občinska volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana
zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na
njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje
pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih odborov),
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih
oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem
ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih
javnih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane. Člane nadzornega
odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani ožjih delov občine (krajevnih odborov), tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih
sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju
skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
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Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Tabor, Tabor 21. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore
občine.
Nadzorni odbor za svoja dokumente uporablja pečat
občine.

– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi
je treba navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov
vseh članov.

40. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti
nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni
odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program,
mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in
sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov,
organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni
odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.

43. člen
Za posamezen nadzor je pristojen član nadzornega
odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru
in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek
poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim
članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku
8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.
Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo
poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme predlog poročila o nadzoru.
Če predlog poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali
dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek
poročila o nadzoru dopolniti.
Predlog poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

41. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in
drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih
računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom
proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
42. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine,
ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

44. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu.
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti ugovor. Nadzorni
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema
ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po
odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni
odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi,
občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču in pristojnemu ministrstvu.
45. člen
Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi
minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.
46. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo
in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
47. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s
svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s
pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se
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nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun
občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in
akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi) ter
z za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo
na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno
poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila
občina.
48. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu
predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in
najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in
predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
49. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in
posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo
podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih
je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki
jo on pooblasti.
50. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih dokumentov nadzornega odbora, arhiviranje
gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična
dela nadzornega odbora.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru
javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, ali zunanji
strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzor tudi,
ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira na poročilo notranje
revizijske službe.
51. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
52. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico
do plačila za opravljanje dela v skladu s pravilnikom o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov, ki ga je sprejme občinski svet.
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Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki
se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene
župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
53. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5.1 Občinska uprava
54. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske
uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika občine določi župan.
55. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupno občinsko
upravo.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog
županov sprejmejo občinski sveti občin.
56. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
57. člen
Posamične akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje
tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh,
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
58. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje
v skladu z uredbo vlade.
59. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča
tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
60. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.
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61. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali
zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v
primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
6. Drugi organi občine
62. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
63. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
IV. KRAJEVNI ODBORI
64. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in delov naselij imenuje
občinski svet krajevne odbore, kot svoja posvetovalna telesa.
Krajevni odbor šteje 5 članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje
občinski svet izmed prebivalcev naselja, za katerega se
imenuje odbor.
65. člen
Krajevni odbori svetujejo občinskemu svetu in sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.)
in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov,
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– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite
in reševanja,
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na naselje in njegovo prebivalstvo ter oblikuje
svoja stališča in mnenja,
– daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih
aktov.
66. člen
Mandat članov krajevnih odborov se začne po potrebi
in se konča najkasneje kot mandat članov občinskega
sveta.
Funkcija člana krajevnega odbora je nezdružljiva s
funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s
članstvom v nadzornem odboru občine ter z delom v občinski upravi.
Funkcija člana krajevnega odbora je častna.
67. člen
Prvo sejo krajevnega odbora skliče župan najkasneje dvajset dni po imenovanju članov krajevnega odbora.
Krajevni odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani krajevnega odbora.
Predsednik krajevnega odbora predstavlja krajevni
odbor ter sklicuje in vodi seje krajevnega odbora.
Krajevni odbor dela ter sprejema svoje odločitve na
seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, na kateri
je navzoča večina članov.
Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti
navzoči na seji krajevnega odbora in razpravljati, vendar
pa nimajo pravice glasovati.
Predsednik krajevnega odbora skliče krajevni odbor
v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati
krajevni odbor, če to zahteva župan ali najmanj polovica
članov občinskega sveta.
68. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi krajevnega odbora niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so
pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo.
Krajevni odbor lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajevnih odborov. Za sklic in izvedbo
zbora vaščanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
69. člen
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih odborov, lahko občina pridobiva
sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev,
podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov.
Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil
za potrebe krajevnih odborov zagotavlja občinska uprava.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
70. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.
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1. Zbor občanov
71. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev in
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
72. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več naselij ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali krajevnega odbora.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v naselju, zaselku pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo
se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu
na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
73. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen način.
74. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj 10 odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
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Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora.
Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani občinski
svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
75. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.
76. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
77. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
78. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu
pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
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Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
79. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
80. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh
po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih
dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma
v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če
v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take
zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
81. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
82. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor
ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi
posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov
občine.
3. Svetovalni referendum
83. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
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4. Drugi referendumi
84. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
85. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
86. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
87. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
88. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
89. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb
ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje
javne službe.
90. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi
javne službe za:
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– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest.
– in na drugih področjih, če tako določa zakon
91. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
92. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
93. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo
javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.
94. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje
dveh ali več občin, lahko občinski sveti občin ustanoviteljic
ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
95. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki
so po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
96. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine
je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana
sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj.
Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v
lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana
s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
97. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
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Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
98. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet
po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani
izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne
proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
99. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine,
ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
100. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za
izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in
informacije, določene z zakonom.
101. člen
Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o
spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje
proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja
proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi,
ki jih določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
102. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na
podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še
za tri mesece.
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103. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
104. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o
proračunu občine.
Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti
proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega
predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša
obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik
ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese
sredstva v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
105. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga
predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
106. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z
zakonom.
107. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O
soglasju odloča župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na
predlog župana občinski svet.
108. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje skupna finančna
služba z drugimi občinami, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v ustrezni finančni službi občine ali pri
specializirani organizaciji.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu,
ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane
z zakonom in podzakonskimi predpisi.
109. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih
del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
110. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
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Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
111. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme
občinski svet z dvotretinjsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
112. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija
in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.
113. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
114. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo
splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
115. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
116. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
117. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
118. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI
119. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
120. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
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svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
121. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži
tudi če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi
upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi
občine.
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Poslovnik občinskega sveta

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list
RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Tabor 30. seji dne
2. oktobra 2006 sprejel

POSLOVNIK
občinskega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE

122. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

123. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega
sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov,
ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu
zboru.

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih članov.
Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa
tudi s poslovniki delovnih teles.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.

124. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni
delavci občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč
organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje
nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
125. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini
uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Žalec pred delitvijo, in sicer do 31. 12. 1998.
126. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehata veljati
sedanji Statut Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) in
spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 27/01).
127. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2006-2/30
Tabor, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles določa
ta poslovnik.
5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.
6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta
pa predsednik delovnega telesa.
7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen – s statutom,
podrobneje pa z odlokom o istovetnostnih simbolih Občine
Tabor, v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa
»OBČINSKI SVET«.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih
aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: tajnik).
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA
8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na
kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog
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volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev
župana.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta.
9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Člane
komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Svet
glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi,
dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih
predlogih svet ne odloča.
Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil
o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane
občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o
morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta
ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov občinskega sveta.
Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila
o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve
o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur.
10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu
potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih
pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenovani
kot predstavniki občinskega sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.
13. člen
Občinski svet potrdi mandat člana občinskega sveta, ki
nadomesti člana občinskega sveta, ki mu predčasno preneha
mandat, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
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Član občinskega sveta, katerega mandat se potrjuje,
sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
14. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so določene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so.
Člani občinskega sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih
delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana,;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju programa dela občinskega
sveta in dnevnih redov njegovih sej;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.
Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.
Član občinskega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom
in posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepoklicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.
15. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.
Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.
2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župana
drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in
pojasnila, ki so mu potrebna za delo v občinskem svetu in
njegovih delovnih telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to posebej
zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila
tudi v pisni obliki.
Član občinskega sveta ima pravico županu ali tajniku
občine postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz
njune pristojnosti.
17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
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Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta na to opozori in
člana občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3 minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji
obvezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali
tajnik občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in
odgovarjal na vprašanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude,
ki so bili oddani do začetka seje, ter na ustna vprašanja,
dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši
pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali
tajnik občine oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.
Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako
zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem
članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi
naslednji redni seji.
18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom
na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči
svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej
sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do
začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more
obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o
svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko
je to mogoče.
Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.
IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa
na podlagi ustave in zakona statut občine.
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V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu s programom dela sveta, po potrebi, po sklepu sveta in na predlog
drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa
jih sklicati najmanj štirikrat letno.
22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem,
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku
občine.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti
v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik, pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem
nosilcu podatkov ali po elektronski pošti.
23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje ali na zahtevo ¼ članov sveta.
V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni
razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o
zadevah, o katerih naj občinski svet odloča, če člani sveta
ne razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski
upravi, katero gradivo naj se za sejo pripravi.
Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta,
ki si jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so skic
zahtevali oziroma njihovi pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko predlagatelj sejo vodi član občinskega sveta, ki ga
določijo člani izmed sebe, ki so sklic izredne seje zahtevali.
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja občinskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s
sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo.
V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda
tako sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za
sklic. Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja
ne opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s
tem poslovnikom.
24. člen
Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena, se lahko opravi dopisna seja sveta. Dopisna seja se
opravi na podlagi vabila s priloženim gradivom ter predlogom
sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Dopisna seja je sklepčna, če
je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je
osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so
osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je
sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta,
ki so glasovali.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov
je glasovalo.

Stran

12894 /

Št.

120 / 23. 11. 2006

25. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik občine.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.
26. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi
župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta,
ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke
dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.
27. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za
vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
Izredno sejo občinskega sveta, ki jo skličejo člani sveta,
ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga izmed sebe pooblastijo člani
sveta, ki so sklic seje zahtevali.
28. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občinskega sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in
občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom. Objava se
opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine ter na
krajevno običajen način. Sredstvom javnega obveščanja se
pošlje še obvestilo po elektronski pošti. Gradivo za sejo je
na vpogled na občini.
Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda
v gradiva, ki so predložena članom občinskega sveta za to
sejo.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru,
v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor,
da lahko spremlja delo občinskega sveta ter pri tem dela ne
moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za
člane občinskega sveta.
Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega
obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih
delov seje odloči občinski svet.
Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti
dela občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.
29. člen
Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom zapre
sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke
dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva podatkov, ki
v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.
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Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
občinskega sveta navzoč na seji.
2. Potek seje
30. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.
31. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član občinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku
prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
32. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega
reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.
33. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.
34. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna
obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa
občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev
županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ sedem minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot petnajst minut.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega razpra-
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vljalca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči
prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljalcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.

ne želi odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje
o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko
svet odloči, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk
dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

35. člen
Razpravljalec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči
svet brez razprave.

3. Vzdrževanje reda na seji

36. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo
takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom,
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.
37. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je
na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali
stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi,
kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
38. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo zadnji ponedeljek
v mesecu ob uri, katera se dogovori na predhodni redni seji
in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več
kot štiri ure.
Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali
odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor
lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugič.
39. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi

40. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
41. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
42. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če
govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.
Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.
43. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten
potek seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
44. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
45. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh
članov sveta (več kot polovica).
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.
46. člen
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta,
če se je večina članov občinskega sveta, ki so glasovali,
izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to za posamezno odločitev določa
zakon.
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47. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.
48. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu,
o katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj
glas, razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev
glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat
in sme trajati največ dve minuti.
K glasovanju pozove predsedujoči člane občinskega
sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA«
sprejem predlagane odločitve, po zaključnem opredeljevanju
za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi
samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
49. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene
četrtine vseh članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«.
50. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski
svet na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine
ali delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot
je članov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas
glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta
in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se
na prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je
zagotovljena tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu
glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI«
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali
besedo »PROTI«.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda
glasovnico v glasovalno skrinjico.
51. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
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Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih
pa katerih kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
52. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku
glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega.
5. Zapisnik seje občinskega sveta
53. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o sprejetem dnevnem
redu, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih
predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba
predložiti original vabila in kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega delavca občinske uprave.
Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih in
dopisnih sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta
ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti
pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se
zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik pošlje predstavnikom sredstev
javnega obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na krajevno običajen način objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti
del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje občinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo občinskega
sveta in ne objavlja. Člane občinskega sveta z njim pred
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
54. člen
Potek seje občinskega sveta se zvočno lahko tudi slikovno snema.
Zvočni posnetek oziroma magnetogram seje se hrani
skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati
magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave ob navzočnosti pooblaščenega delavca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del posnetka, ki vsebuje
informacijo javnega značaja, ki ga želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Zahtevo, v kateri, poleg
svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi pridobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščeni
uradni osebi občinske uprave, ki o zahtevi odloči v skladu
z zakonom.
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55. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne
narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in njegovih delovnih teles se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občinske uprave.
56. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove
funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podlagi pisne
zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo
vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave,
odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občinskega sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila za
svet
57. člen
Za strokovno in administrativno delo za občinski svet in
za delovna telesa občinskega sveta je odgovoren tajnik občine. Tajnik občine organizira strokovno in tehnično pripravo
gradiv za potrebe občinskega sveta in določi zaposlenega v
občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo občinskega
sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo
delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno
mesto.
Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.
7. Delovna telesa občinskega sveta
58. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 3 člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, občinskih organov, ravnateljev,
direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih
zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v
pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov
občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev
javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih
podjetij ter izvršuje odločitve občinskega sveta,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se
konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.
59. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in
odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
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iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
60. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s
statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe,
– za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– statutarno-pravna komisija.
61. člen
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih
služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.
62. člen
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva
okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
63. člen
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in
gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem
občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče
s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega
sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopol-
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nilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
64. člen
Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima pet
članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki
predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče
glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z
drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno
pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
65. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.
66. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svojih
članov.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
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Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
70. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.
VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
71. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih
aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

67. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog
najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih
kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

72. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun
občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splošne
akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih
predlaga župan.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
od občinskega sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

68. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi
njihova sestava in naloge.

73. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v
stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.

69. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja,
stališča in predloge z večino glasov navzočih članov.

2. Postopek za sprejem odloka
74. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic,
ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta
ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje občinskega sveta.
75. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.
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Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

O predlogih drugih splošnih aktov iz svoje pristojnosti
odloča svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.

76. člen
Predsedujoči delovnega telesa občinskega sveta pošlje
predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta
ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim
za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

82. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih
za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo
obravnaval.
Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog
ne obravnava.

77. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter
temeljnih rešitvah predloga odloka.
Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge
v odloku.
Če občinski svet meni, da odlok ni primeren za nadaljnjo
obravnavo ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet
s sklepom.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava odloka združita.
78. člen
Pred začetkom druge obravnave predlagatelj pripraviti
novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način
upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih
utemeljeno zavrne.
79. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje
o predlogu odloka v celoti.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo
njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov
občinskega sveta k vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta
v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na
sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena
četrtina vseh članov občinskega sveta.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
občinskega sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava.
Amandma na amandma mora vložiti pisno.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.
80. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti,
če se zanje opredeli večina članov občinskega sveta, ki
glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
81. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
Proračun občina sprejema svet po postopku, določenem s tem poslovnikom.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov
83. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne
razlage določb splošnih aktov občine.
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku
seje pri določanju dnevnega reda.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje
odloka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega
poslovnika o rednem postopku in prvi obravnavi predloga
odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
in amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca
obravnave predloga odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
84. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali drugega splošnega akta, ki se sprejema po na enak
način, če gre za:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakoni, državnim proračunom, drugimi
predpisi države ali občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega.
Odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov občinskega sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak
član občinskega sveta predlaga, da občinski svet spremeni
svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena in da se druga
obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloči občinski
svet takoj po vložitvi predloga.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
85. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in
pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače
določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
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5. Postopek za sprejem proračuna
86. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
87. člen
Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko
leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje
v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu
zboru.
V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega sveta.
Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog
proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon,
ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega
sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
88. člen
V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni
delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh
letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih
dveh letih in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet
splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi
javna razprava.
Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga
za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži
županu, da v roku sedmih dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča
in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in
predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan.
89. člen
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj
15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih
spletnih straneh in na krajevno običajen način.
90. člen
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana
javnost.
Pripombe in predlogi k proračunu se pošljejo županu.
Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v
času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna
občine.
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91. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi
o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog
proračuna in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala.
Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu
občine lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v
pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
Amandmaji se vložijo pri županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za
kakšen namen.
92. člen
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge
delovnih teles občinskega sveta je upošteval pri pripravi
predloga in katerih ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval.
Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o
prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po
poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani
amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji
so vloženi, in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan
izjavi o tem, ali bo vložil amandma na katerega od vloženih
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo
vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je
potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom
občinskega sveta.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na
amandma, če ta ni sprejet, pa še o amandmaju, ki ga je
vložil predlagatelj.
93. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun med seboj
usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim
zagotovljeno financiranje nalog občine v skladu z zakonom
in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji
so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet o njem glasuje v
celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun,
sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in
zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in
predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V
skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine
sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo
predložen predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če
je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti
in o odloku o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni
sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča po določbah tega pravilnika, ki veljajo
za hitri postopek za sprejem odloka.
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94. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, sprejeme župan sklep o začasnem financiranju,
ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana
podaljša s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem
financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
95. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo
delovna telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne
razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet
po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
96. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda
zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih
aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta,
označitev določbe s številko člena ter razloge za obvezno
razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih
delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega
akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da
je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage
in ga predloži občinskemu svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za
sprejem odloka.
7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
97. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih
vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen
in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v obliki
uradnega prečiščenega besedila kot nov splošni akt.
Tak splošni akt sprejema občinski svet po rednem
postopku, ki ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.
98. člen
Po sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika občinskega sveta in odloka, ki spreminjajo oziroma
dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi
statutarno-pravna komisija občinskega sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.
Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če
ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika
občinskega sveta ali odloka tako določi občinski svet.
O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet
brez obravnave. Uradno prečiščeno besedilo se objavi.
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
99. člen
Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu občine pristojen občinski svet, se opravijo po določbah
tega poslovnika.
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala večina članov občinskega sveta in je zanj glasovala
večina tistih članov, ki so glasovali.
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100. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke
njihovih priimkov. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje
samo za enega od kandidatov.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.
101. člen
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu
prve črke njihovih priimkov.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
102. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi pri
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta
103. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi
liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na
ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih
članov delovnega telesa.
2. Postopek za razrešitev
104. člen
Za razrešitev se uporabljajo določbe tega poslovnika,
ki urejajo imenovanja.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.
Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.
Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino opredeljenih
glasov članov sveta.
3. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine
105. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo
pravico odstopiti. Županu in članom občinskega sveta na
podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine
predčasno preneha mandat.
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Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu občinskega sveta dolžna predlagati občinskemu
svetu novega kandidata.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata
občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja
se pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka
izbire novega kandidata.
VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM
106. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.
107. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Na
vsaki redni seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik občine, o opravljenih nalogah med
obema sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni, in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.
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Občina izdaja svoje informativni list, v katerem se objavljajo tudi za javnost pomembna sporočila in poročila o delu ter
povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.
109. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
110. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopanja
od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki jih
določa statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
111. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se
uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
112. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik predsedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarnopravni komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarnopravna komisija.
Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija,
odloči svet.
XII. KONČNA DOLOČBA

IX. JAVNOST DELA
108. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je
javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

113. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika prenehata veljati
sedanji Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 44/99)
in spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 79/01).
114. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2006-2/30
Tabor, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.
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TREBNJE
5170.

Končno poročilo o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta in članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Trebnje

KONČNO POROČILO
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta
in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Trebnje
I.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
župana Občine Trebnje:
Posamezni kandidati so skupno v Občini Trebnje dobili
naslednje število glasov:
Kandidat
1. Ciril Metod Pungartnik
2. ALOJZIJ KASTELIC
3. MARJETKA UHAN

Št. glasov
1928
2822
1575

% glasov
30.48%
44.62%
24.90%

SKUPAJ VELJAVNIH GLASOVNIC = 6325
NEVELJAVNIH GLASOVNIC = 135
ODDANIH GLASOVNIC = 6460
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je 25. 10.
2006 ugotovila, da nihče od kandidatov na volitvah ni prejel
absolutne večine in da sta se v drugi krog uvrstila kandidata
Alojzij Kastelic in Ciril Metod Pungartnik.
Državna volilna komisija je zato razpisala drugi krog
volitev za dne 12. 11. 2006.
Rezultati so naslednji:
– skupno število volivcev z območja občine: 10872
– skupaj glasovalo: 5156 volivcev
– odstotek udeležbe v občini: 47,42%
Rezultati glasovanja za župana Občine Trebnje:
– oddanih glasovnic: 5156
– neveljavnih glasovnic: 68
– veljavnih glasovnic: 5088
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. ALOJZIJ KASTELIC
3604
70,83%
2. CIRIL METOD PUNGARTNIK
1484
29,17%
Občinska volilna komisija je 14. 11. 2006 sprejela ugotovitveni sklep, da je v Občini Trebnje izvoljen za župana Alojzij KASTELIC.
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II.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je na seji dne
25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve
članov Občinskega sveta Občine Trebnje:
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Trebnje
dobile naslednje število glasov:
Zap.
št
1
2

Št.
glasov
1.006

ŽUPANOVA LISTA
14,27% ZA RAZVOJ

834

DeSUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
13,66% SLOVENIJE

781

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRAN12,79% KA

751

SLOVENSKA DEMOKRAT12,30% SKA STRANKA

683

SLOVENSKA LJUDSKA
11,19% STRANKA

404

6,62% SOCIALNI DEMOKRATI

292

STRANKA MLADIH SLOVE4,78% NIJE

169

2,77% AKTIVNA SLOVENIJA

164

SLOVENSKA NACIONALNA
2,69% STRANKA

150

STRANKA EKOLOŠKIH
2,46% GIBANJ

4

6
7
8
9
10
11

LIBERALNA DEMOKRACIJA
16,48% SLOVENIJE

871

3

5

% Ime liste
glasov

6.105 100,00%
III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06, 70/06 – odločba US) je bilo v vseh volilnih
enotah skupaj, listam kandidatov podeljenih direktno 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov
glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v
volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA: 1
Št. mandatov: 5
Količnik: 260.80
Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št.

148

11.35

0

56.75

1

Ime liste
ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

39

2.99

0

14.95

2

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

53

4.06

0

20.32

3

SOCIALNI DEMOKRATI

211

16.18

0

80.90

4

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

166

12.73

0

63.65

5

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

230

17.64

0

88.19

6

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

36

2.76

0

13.80

7

STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

147

11.27

0

56.37

8

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

190

14.57

0

72.85

9

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

84

6.44

0

32.21

10

STRANKA MLADIH SLOVENIJE
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VOLILNA ENOTA: 2
Št. mandatov: 6
Količnik: 300.33

Glasov

% gl.

Mand.

% ostan.

Št. Ime liste

302

16.76

1

0.55

48

2.66

0

15.98

2 STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

84

4.66

0

27.97

3 STRANKA MLADIH SLOVENIJE

307

17.04

1

2.22

4 ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

197

10.93

0

65.59

5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

51

2.83

0

16.98

6 AKTIVNA SLOVENIJA

309

17.15

1

2.89

185

10.27

0

61.60

125

6.94

0

41.62

140

7.77

0

46.61

10 SOCIALNI DEMOKRATI

54

3.00

0

17.98

11 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

% gl.

Mand.

% ostan.

1 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

7 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
9 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA: 3
Št. mandatov: 9
Količnik: 333.22

Glasov

Št. Ime liste

118

3.93

0

35.41

1 AKTIVNA SLOVENIJA

514

17.14

1

54.25

2 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

66

2.20

0

19.81

3 STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE

373

12.44

1

11.94

4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

71

2.37

0

21.31

5 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

211

7.04

0

63.32

6 SOCIALNI DEMOKRATI

411

13.70

1

23.34

7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Silvester

416

13.87

1

24.84

8 ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

336

11.20

1

0.83

124

4.13

0

37.21

359

11.97

1

7.74

9 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10 STRANKA MLADIH SLOVENIJE
11 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

IV.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se
preostalih 11 mandatov, ki niso razdeljeni v volilnih enotah,
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih
za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do
20 (d¨ Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 20 količnikov
naslednje:

Število mandatov v občini: 20
Zap.
št.

Količnik

Ime liste

1

1006.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

2

871.00

ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

3

834.00

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

4

781.00

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
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Št.

Količnik

Ime liste

5

751.00

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

6

683.00

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7

503.00

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8

435.50

9

Zap.
št.

Ime liste

1

ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

417.00

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

10

404.00

SOCIALNI DEMOKRATI

11

390.50

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

12

375.50

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

13

341.50

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

14

335.33

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

15

292.00

STRANKA MLADIH SLOVENIJE

16

290.33

ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

17

278.00

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

18

260.33

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA

19

251.50

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

20

250.33

SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Trebnje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
števili mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in
številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih
enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni
enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:

V.
V skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah je bilo
ugotovljeno, da sta dva kandidata, ki sta prejela največje
število preferenčnih glasov, to je več kot 10% števila vseh
glasov, oddanih za posamezno listo, in sicer:
Ime liste: 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Preferenčnih glasov: 189
Glasov lista: 411 45.99%
Ime liste

1

Anton Zaletel

2

Silvester Prpar

3

Št.
glasov

Stran
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Ime liste: 6 SOCIALNI DEMOKRATI
Preferenčnih glasov: 65
Glasov lista: 211 30.81%

Zap.
št.

Zap.
št.
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Št.
glasov

%
glasov

Jože Jevnikar

13

6.16

2

Marko Grandovec

34

16.11

3

Antonija Krmelj

0

0.00

4

Marjan Krmelj

4

1.90

5

Marko Veselič

3

1.42

6

Liljana Lukić

0

0.00

7

Marko Bukovec

0

0.00

8

Peter Franjga

9

4.27

9

Ludvik Povhe

2

0.95

VI.
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006 so:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 5
Lista: 1 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 148
% glasov: 11.36%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Jože Hribar

Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 211
% glasov: 16.19%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Franc Kozlevčar

10

2.43

165

40.15

Marjana Kužnik

4

0.97

4

Dr. Jože Korbar

4

0.97

5

Janez Majde

1

0.24

6

Jožica Grmovšek

0

0.00

7

Danijel Gačnik

5

1.22

8

Anton Kek

0

0.00

9

Jože Cesar

0

0.00

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 230
% glasov: 17.65%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Andrej Jevnikar

%
glasov

Izv./žreb.
Izvoljen

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 8 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 147
% glasov: 11.28%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Bogomir Mlakar

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 9 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 190
% glasov: 14.58%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Mag. Janez Slak

Izv./žreb.
Izvoljen
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VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6
Lista: 1 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 300
% glasov: 16.68%
Št. izvoljenih: 2
Zap. št. Kandidat
1
Franc Jevnikar
2
Dušan Skerbiš

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen

Lista: 4 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 307
% glasov: 17.07%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Alojzij Kastelic

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 5 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 197
% glasov: 10.95%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Marjan Uhan

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 7 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 308
% glasov: 17.12%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Janez Bračko

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 185
% glasov: 10.28%
Št. izvoljenih: 1
Zap.št. Kandidat
1
Darko Matko

Izv./žreb.
Izvoljen

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 9
Lista: 2 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 514
% glasov: 17.15%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Ciril Metod Pungartnik

Izv./žreb.
Izvoljen
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Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
Skupno št. glasov: 373
% glasov: 12.45%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Marjan Peter Pavlin, dr. med.

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 211
% glasov: 7.04%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
2
Marko Grandovec

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 7 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 410
% glasov: 13.68%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
2
Silvester Prpar

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 8 – ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
Skupno št. glasov: 416
% glasov: 13.88%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
Izv./žreb.
1
Špela Smuk
Izvoljen
Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 336
% glasov: 11.21%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
1
Jože Povšič

Izv./žreb.
Izvoljen

Lista: 10 – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 124
% glasov: 4.14%
Št. izvoljenih: 1
Zap. št. Kandidat
Izv./žreb.
1
Mag. Bojan Rajer
Izvoljen
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 358
% glasov: 11.95%
Št. izvoljenih:2
Zap. št. Kandidat
1
Mag. Franc Žnidaršič
2
Mag. Ivan Gole

Izv./žreb.
Izvoljen
Izvoljen
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VII.
Občinska volilna komisija občine Trebnje je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila izid glasovanja za volitve v svete krajevnih
skupnosti v občini Trebnje.
Rezultati glasovanja so naslednji:
krajevna skupnost – Čatež – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Bogomir Mlakar
Matej Mlakar in skupina volivcev
2.
Janez Zagorjan
Bojana Zagorjan Ravnikar in skupina volivcev
3.
Janez Babič
Janez Dolničar in skupina volivcev
4.
Leon Kamin
Marija Pristopec in skupina volivcev
5.
Mihael Pangerc
Mija Benedičič in skupina volivcev
6.
Marjan Urbančič
Andrej Verbič in skupina volivcev
7.
Ignac Mandelj
Zdenka Mandelj in skupina volivcev

Št. glasov
159
126
116
102
101
96
Ž 85

Odstotek glasov
17,25%
13,67%
12,58%
11,06%
10,95%
10,41%
9,22%

krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Marko Zoran
Murn Andrej in skupina volivcev
2.
Jože Smolič
Smolič Slavka in skupina volivcev

Št. glasov
64
54

Odstotek glasov
40,00%
33,75%

krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Jože Gazvoda
Andrej Slak in skupina volivcev
2.
Jože Mohorčič
Matjaž Glavan in skupina volivcev

Št. glasov
64
44

Odstotek glasov
59,26%
40,74%

krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Silvester Prpar
Ana Kastigar in skupina volivcev
2.
Milan Kastelic
Kastigar Jože in skupina volivcev
3.
Borut Porle
Janez Jaklič in skupina volivcev

Št. glasov
95
85
Ž 57

Odstotek glasov
26,39%
23,61%
15,83%

krajevna skupnost – Dobrnič – VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Igor Smolič
Smolič Rozalija in skupina volivcev
2.
Jože Korelec
Marta Pekolj in skupina volivcev

Št. glasov
30
23

Odstotek glasov
42,86%
32,86%

krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Anton Kukenberger
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2.
Franc Bartolj
Darja Bartolj in skupina volivcev
3.
Jože Mežan
Justina Bartolj in skupina volivcev

Št. glasov
149
114
77

Odstotek glasov
36,08%
27,60%
18,64%

krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Marjan Matoh
Justina Bartolj in skupina volivcev
2.
Ana Moder
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3.
Anica Matko
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
113
112
78

Odstotek glasov
29,82%
29,55%
20,58%

krajevna skupnost – Dolenja Nemška vas – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
Marjan Čeh
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
134
2.
Alojz Rogelj
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
98
3.
Jože Hrastar
Justina Bartolj in skupina volivcev
84

Odstotek glasov
42,41%
31,01%
26,58%

krajevna skupnost – Knežja vas – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Alojz Špec
Miha Koželj in skupina volivcev
2.
Anton Murn
Marija Fink in skupina volivcev
3.
Andrej Anžlovar
Marija Fink in skupina volivcev
4.
Janez Majde
Miha Koželj in skupina volivcev
5.
Jožef Anžlovar
Miha Koželj in skupina volivcev
6.
Damjan Smolič
Marija Fink in skupina volivcev
7.
Alojz Požeš
Marija Fink in skupina volivcev

Št. glasov
96
95
89
82
80
80
73

Odstotek glasov
12,03%
11,90%
11,15%
10,28%
10,03%
10,03%
9,15%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Barica Kraljevski
Brane Kirm in skupina volivcev

Št. glasov
102

Odstotek glasov
100,00%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1. Franc Štepic
Brane Kirm in skupina volivcev

Št. glasov
17

Odstotek glasov
53,13%
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krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Martin Jevševar
Brane Kirm in skupina volivcev
2.
Jožica Brajer
Brane Kirm in skupina volivcev
3.
Anton Kašič
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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Št. glasov
157
131
119

Odstotek glasov
22,95%
19,15%
17,40%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
Zoran Remic
SOCIALNI DEMOKRATI
130
2.
Ivana Kovačič
Brane Kirm in skupina volivcev
102
3.
Leopold Habinc
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
84

Odstotek glasov
27,60%
21,66%
17,83%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 05
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Nikolaj Borštnar
Brane Kirm in skupina volivcev
2.
Edo Novak
Brane Kirm in skupina volivcev
3.
Tonček Popit
Brane Kirm in skupina volivcev

Št. glasov
174
165
120

Odstotek glasov
37,91%
35,95%
26,14%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Igor Zaplotnik
Brane Kirm in skupina volivcev

Št. glasov
77

Odstotek glasov
100,00%

krajevna skupnost – Mirna – VOLILNA ENOTA 07
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Anton Starič
Brane Kirm in skupina volivcev

Št. glasov
63

Odstotek glasov
67,02%

krajevna skupnost – Račje selo – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Martin Kresal
Tadej Pekolj in skupina volivcev
2.
Anton Jeršin
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3.
Anton Zaletel
Pekolj Jasna in skupina volivcev
4.
Franci Ostanek
Tadej Pekolj in skupina volivcev
5.
Henrik Urbič
Pekolj Jasna in skupina volivcev
6.
Darko Pekolj
Tadej Pekolj in skupina volivcev
7.
Bojana Šepic
Pekolj Jasna in skupina volivcev

Št. glasov
91
88
73
73
70
62
59

Odstotek glasov
12,89%
12,46%
10,34%
10,34%
9,92%
8,78%
8,36%

krajevna skupnost – Sela pri Šumberku – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Jože Zupančič
Travnik Ana in skupina volivcev
2.
Peter Trunkelj
Travnik Ana in skupina volivcev
3.
Franc Selan
Travnik Ana in skupina volivcev
4.
Bogdana Brilj
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5.
Tomaž Bukovec
Travnik Ana in skupina volivcev
6.
Franc Strmec
Tatjana Zupančič in skupina volivcev
7.
Jože Trunkelj
Tatjana Zupančič in skupina volivcev

Št. glasov
89
74
71
57
55
53
52

Odstotek glasov
12,70%
10,56%
10,13%
8,13%
7,85%
7,56%
7,42%

krajevna skupnost – Svetinja – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Dragotin Perpar
Anton Kek in skupina volivcev
2.
Marko Prpar
Anton Kek in skupina volivcev
3.
Breda Koncilja
Anton Kek in skupina volivcev
4.
Franci Makše
Anton Kek in skupina volivcev
5.
Andrej Bobnar
Anton Kek in skupina volivcev
6.
Peter Flis Anton Kek in skupina volivcev
7.
Marinka Lipoglavšek
Anton Kek in skupina volivcev

Št. glasov
89
73
72
71
66
61
50

Odstotek glasov
14,66%
12,03%
11,86%
11,70%
10,87%
10,05%
8,24%

krajevna skupnost – Šentlovrenc – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Alojz Rajnar
Andreja Rajnar in skupina volivcev
2.
Jože Korelc
Gliha Rajko in skupina volivcev
3.
Tomaž Gorec
Kotar Marjetka in skupina volivcev
4.
Marija Miklavčič
Andreja Rajnar in skupina volivcev
5.
Renata Bajuk
Gliha Rajko in skupina volivcev
6.
Ivan Oven
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7.
Roman Gorišek
Gliha Rajko in skupina volivcev

Št. glasov
151
150
135
131
118
99
85

Odstotek glasov
12,44%
12,36%
11,12%
10,79%
9,72%
8,15%
7,00%

krajevna skupnost – Štefan – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Anton Strah
Vencelj Stanko in skupina volivcev
2.
Anton Bajc
Vencelj Stanko in skupina volivcev
3.
Janez Strmec
Vencelj Stanko in skupina volivcev

Št. glasov
196
172
172

Odstotek glasov
15,47%
13,58%
13,58%
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4.
5.
6.
7.

Anton Kek
Silva Zupančič
Anton Marinčič
Majda Greznik

Vencelj Stanko in skupina volivcev
Vencelj Stanko in skupina volivcev
Vencelj Stanko in skupina volivcev
Vencelj Stanko in skupina volivcev
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171
166
154
132

13,50%
13,10%
12,15%
10,42%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Marjan Krmelj
Darinka Simonič in skupina volivcev
2.
Alojzij Zupančič
Darinka Simonič in skupina volivcev
3.
Alojzij Rajer
STRANKA MLADIH SLOVENIJE

Št. glasov
169
126
98

Odstotek glasov
24,71%
18,42%
14,33%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Jože Urbič
Mezgec Ivan in skupina volivcev

Št. glasov
32

Odstotek glasov
32,65%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Zvonka Falkner
Darinka Simonič in skupina volivcev
2.
Maja Kastelic
Dejan Smuk in skupina volivcev
3.
Jožica Marinčič
Darinka Simonič in skupina volivcev

Št. glasov
234
167
164

Odstotek glasov
17,70%
12,63%
12,41%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
David Klarič
Dejan Smuk in skupina volivcev
148
2.
Božidar Kravcar
Darinka Simonič in skupina volivcev
142
3.
Marta Gačnik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
123

Odstotek glasov
19,95%
19,14%
16,58%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 05
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Peter Agnič
Dejan Smuk in skupina volivcev
2.
Majda Ivanov
Darinka Simonič in skupina volivcev
3.
Jože Uhan
Darinka Simonič in skupina volivcev

Št. glasov
208
170
158

Odstotek glasov
33,39%
27,29%
25,36%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Marjan Jevnikar
Darinka Simonič in skupina volivcev

Št. glasov
58

Odstotek glasov
64,44%

krajevna skupnost – Trebnje – VOLILNA ENOTA 07
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
Janez Smolič
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
59

Odstotek glasov
48,76%

krajevna skupnost – Velika Loka – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Jože Babič
Jožica Smolič in skupina volivcev
2.
Jožef Kravcar
Jožica Smolič in skupina volivcev
3.
Jože Smolič
Jožica Smolič in skupina volivcev
4.
Andrej Zupančič
Jožica Smolič in skupina volivcev
5.
Bojan Zupančič
Jožica Smolič in skupina volivcev
6.
Marija Sovič
Jožica Smolič in skupina volivcev
7.
Stanislav Šlajpah
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Št. glasov
103
103
100
99
96
93
90

Odstotek glasov
13,36%
13,36%
12,97%
12,84%
12,45%
12,06%
11,67%

krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 01
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Dejan Fortuna
Verbič Jože in skupina volivcev

Št. glasov
23

Odstotek glasov
65,71%

krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 02
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
Anton Turk
Igor Strahan in skupina volivcev
65
2.
Vesna Anžlovar Jurčič NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
33

Odstotek glasov
50,00%
25,38%

krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 03
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Branko Matjaš
Igor Strahan in skupina volivcev

Št. glasov
33

Odstotek glasov
55,00%

krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 04
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
Št. glasov
1.
Boris Praznik
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
67
2.
Marko Jerlah
Igor Strahan in skupina volivcev
62
3.
Klemen Žefran
Jože Hribar in skupina volivcev
56

Odstotek glasov
21,61%
20,00%
18,06%
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krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 05
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Anton Lavrih
Igor Strahan in skupina volivcev

Št. glasov
42

Odstotek glasov
100,00%

krajevna skupnost – Veliki Gaber – VOLILNA ENOTA 06
Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja
1.
Stanko Zorec
Igor Strahan in skupina volivcev

Št. glasov
38

Odstotek glasov
64,41%

Št. 041-0001/2006
Trebnje, dne 14. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Metod Žužek, univ. dipl. iur., l.r.

VRANSKO
5171.

Poročilo o izidu volitev župana in članov
občinskega sveta v Občini Vransko

Na podlagi 90. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US)
objavlja Občinska volilna komisija Občine Vransko

POROČILO
o izidu volitev župana in članov občinskega
sveta v Občini Vransko
Občinska volilna komisija je na seji dne 26. 10. 2006
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Vransko
in članov občinskega sveta Občine Vransko na volitvah
22. oktobra 2006 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine in članov občinskega sveta Občine
Vransko.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati skupaj 2052 volivcev, ki so bili vpisani v volilne
imenike.
2. Glasovalo
Skupno število volivcev z območja občine: 2052
Skupaj glasovalo: 1325
Odstotek udeležbe v občini: 64,57%
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini:
Oddanih glasovnic: 1325
Veljavnih glasovnic: 1292
Kandidat za župana
1. FRANC SUŠNIK
2. MIRAN FARČNIK

Št. glasov
1077
215

% glasov
83,36
16,64

Občinska volilna komisija je na podlagi 41., 1. odstavka
107. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2,
Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06) ugotovila, da je za župana
Občine Vransko izvoljen FRANC SUŠNIK, rojen 4. 9. 1955,
stanujoč Čeplje 1/C, 3305 Vransko, ki je dobil večino veljavnih glasov.
II.
Skupni rezultat glasovanja za občinski svet:
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 1: 188
Oddanih glasovnic: 143
Veljavnih glasovnic: 140

Kandidat
1. ROMAN ALEŠ
2. IVANA CIZEJ
3. ANICA JAGODIČ
4. MARIJA JUG

Št. glasov
64
35
23
18

% glasov
45,71
25,00
16,43
12,86

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote ena izvoljen ROMAN ALEŠ, roj.
3. 2. 1963, stanujoč Prekopa 35, 3305 Vransko, ki je dobil
največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 2: 109
Oddanih glasovnic: 94
Veljavnih glasovnic: 94
Kandidat
Št. glasov
1. ANICA MEDVEŠEK
46
2. ROK DOBNIK
25
3. ROBERT KLADNIK
23

% glasov
48,94
26,60
24,47

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote dve izvoljena ANICA MEDVEŠEK,
roj. 24. 6. 1962, stanujoča Čeplje 4, 3305 Vransko, ki je dobila največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 3: 218
Oddanih glasovnic: 121
Veljavnih glasovnic: 119
Kandidat
Št. glasov
1. VLADIMIR REBERŠEK
41
2. BOGDAN VITANC
39
3. SIMON ZAJEC
20
4. KLEMEN FELICIJAN
19

% glasov
34,45
32,77
16,81
15,97

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote tri izvoljen VLADIMIR REBERŠEK,
roj. 17. 11. 1959, stanujoč Brode 24/C, 3305 Vransko, ki je
dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 4: 616
Oddanih glasovnic: 381
Veljavnih glasovnic: 362
Kandidat
Št. glasov
1. MARJAN PEČOVNIK
199
2. VLADIMIR RANČIGAJ
168

% glasov
54,97
46,41
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3. EMIL JELEN
4. ANICA BOGATAJ
5. DANIJEL JESENIK
6. ROZALIJA CIGLAR
7. IRENA PEKLAR
8. KONRAD KAPUS

Št.

148
136
112
84
69
67

40,88
37,57
30,94
23,20
19,06
18,51

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da so za člane občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote štiri izvoljeni naslednji trije kandidati,
ki so dobili največ glasov:
1. MARJAN PEČOVNIK, roj. 19. 4. 1967, stanujoč Vransko 130, 3305 Vransko;
2. VLADIMIR RANČIGAJ, roj. 4. 2. 1937, stanujoč Vransko 52, 3305 Vransko;
3. EMIL JELEN, roj. 21. 5. 1947, stanujoč Vransko 175,
3305 Vransko.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 5: 155
Oddanih glasovnic: 99
Veljavnih glasovnic: 99
Kandidat
1. MAJA JERMAN
2. MARJETKA KAPUS
3. MIRAN HRASTOVEC
4. HERMAN BRVAR

Št. glasov
33
29
22
15

% glasov
33,33
29,29
22,22
15,15

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in
70/06) ugotovila, da je za članico občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote pet izvoljena MAJA JERMAN, roj.
30. 1. 1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko, ki je dobila največ glasov.

Št. glasov
57
31
27
10

% glasov
45,60
24,80
21,60
8,00

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote šest izvoljen IVAN BERVAR, roj.
29. 3. 1949, stanujoč Zaplanina 21, 1222 Trojane, ki je dobil
največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 7: 242
Oddanih glasovnic: 137
Veljavnih glasovnic: 132
Kandidat
1. ANDREJ SEMPRIMOŽNIK
2. ANTON CENCELJ
3. MARTIN SLAPNIK
4. JOŽEF KRIŽNIK

Št. glasov
51
41
23
17
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SEMPRIMOŽNIK, roj. 17. 10. 1971, stanujoč Jeronim 33,
3305 Vransko, ki je dobil največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 8: 149
Oddanih glasov: 104
Veljavnih glasovnic: 96
Kandidat
1. IVAN KOKOVNIK
2. JOŽEF DOLAR
3. MIRA ZORE FARČNIK

Št. glasov
42
40
14

% glasov
43,75
41,67
14,58

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote osem izvoljen IVAN KOKOVNIK, roj.
12. 10. 1953, stanujoč Stopnik 41, 3305 Vransko, ki je dobil
največ glasov.
Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 9: 191
Oddanih glasovnic: 119
Veljavnih glasovnic: 119
Kandidat
1. FRANC REMIC
2. BORIS PIKL
3. GREGOR PEČOVNIK

Št. glasov
68
36
15

% glasov
57,14
30,25
12,61

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06
in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta Občine
Vransko iz volilne enote devet izvoljen FRANC REMIC roj.
24. 11. 1961, stanujoč Čreta 3, 3305 Vransko, ki je dobil
največ glasov.
III.
Člani občinskega sveta Občine Vransko, izvoljeni na
volitvah 22. oktobra 2006, so:

Skupno število volivcev z območja občine
Številka volilne enote: 6: 184
Oddanih glasovnic: 127
Veljavnih glasovnic: 125
Kandidat
1. IVAN BERVAR
2. MARIJA JERMAN
3. JURE FERME
4. JOŽE EBERLINC
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Ime in priimek
Rojstni podatki
1. ROMAN ALEŠ
3. 2. 1963
2. ANICA MEDVEŠEK
24. 6. 1962
3. VLADIMIR REBERŠEK 17. 11. 1959
4. MARJAN PEČOVNIK
19. 4. 1967
5. VLADIMIR RANČIGAJ
4. 2. 1937
6. EMIL JELEN
21. 5. 1947
7. MAJA JERMAN
30. 1. 1974
		
8. IVAN BERVAR
29. 3. 1949
9. ANDREJ SEMPRIMOŽNIK
Jeronim 33
10. IVAN KOKOVNIK
12. 10. 1953
11. FRANC REMIC
24. 11. 1961

Bivališče
Prekopa 35
Čeplje 4
Brode 24/C
Vransko 130
Vransko 52
Vransko 175
Ločica pri
Vranskem 40
Zaplanina 21
17. 10. 1971
Stopnik 41
Čreta 3

Št. 0410/2006
Vransko, dne 26. oktobra 2006
% glasov
38,64
31,06
17,42
12,88

Občinska volilna komisija je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št.
22/06 in 70/06) ugotovila, da je za člana občinskega sveta
Občine Vransko iz volilne enote sedem izvoljen ANDREJ

Predsednik
Občinske volilne komisije Vransko
Marko Brišnik l.r.
Člani:
Rafael Novak l.r.
Rafael Učakar l.r.
Brigita Farčnik l.r.
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Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) je sprejel župan Občine Žirovnica

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta
za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev
V Občini Žirovnica živi nekaj nad 4000 prebivalcev, od
tega je kar precej manjših podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev.
Malo gospodarstvo je ena izmed panog v občini, v kateri so v
zadnjem desetletju nastali pomembnejši razvojni premiki.
V Občini Žirovnica je že vse od njenega začetka (1999 leta)
povpraševanje po primernih zemljiščih za različno podjetniško
dejavnost. Mnogi od podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev so
že izkoristili vse razpoložljive prostorske kapacitete (kar se tiče
zemljišč in objektov) na svoji lastnih parcelah, želeli pa bi svojo
dejavnost razširiti. Iz razumljivih razlogov si vsak želi razširiti
dejavnost v bližini svojega osnovnega objekta oziroma vsaj v
svoji občini. Med podjetniki je v občini kar nekaj avtoprevoznikov
(predvsem tovornjaki in vlačilci) oziroma lastnikov strojne mehanizacije (bagri, rovokopači ipd.), ki nimajo ustreznega prostora
za parkiranje svojih vozil, zato jih puščajo na javnih parkiriščih
za osebna vozila oziroma še na manj primernih mestih.
Poleg tega je Občina Žirovnica v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01)
obvezna urediti prostor za zbirni center. Tak ustrezen prostor bi
lahko uredili v okviru načrtovan obrtne cone.
Priprava občinskega lokacijskega načrta (OLN) za obrtnoposlovno cono v Občini Žirovnica je utemeljena v »Uvajalnem
projektu CRPOV za KS Žirovnica«, nato pa še v Dolgoročnem
razvojnem programu Občine Žirovnica z oktobra 2002, ki zajema med drugim razvoj obrti in storitev in planira v letih 20022005 razvoj ponudbe prostorov in drugih pogojev za razvoj
novih dejavnosti v občini. Takih prostorov in pogojev pa občina v
obstoječih objektih in na stavbnih zemljiščih ne more nuditi, zato
je bila nujna pridobitev novega prostora za te namene. Občina
je poiskala rešitev v novi obrtni coni, za katero je bilo stavbno
zemljišče z ustrezno namembnostjo potrjeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine Jesenice za občino
Žirovnica (UVG, št. 22/04).
II. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta za obrtno – poslovno cono ter okvirno
ureditveno območje
Predmet izdelave občinskega lokacijskega načrta je
določitev lokacij in pogojev za gradnjo ustreznih objektov za
potrebe drobnega gospodarstva, parkirišč za tovorna vozila,
zbirnega centra ter izdelava programa opremljanja stavbnih
zemljišč z vso pripadajočo komunalno infrstrukturo (ceste,
elektrika, vodovod, kanalizacija, parkirni prostori …).
V okviru drobnega gospodarstva naj bi se razvijale:
– manjše, ekološko neoporečne proizvodnje dejavnosti
– servisne dejavnosti (osebne in tehnične)
– različne obrti
– poslovne dejavnosti
– trgovina in gostinstvo
– druge ekološko sprejemljive in za okolico nemoteče dejavnosti.
Ureditveno območje obsega 88.000 m2, ki leži med
obstoječo glavno cesto (na vzhodu) in avtocestnim odsekom

Uradni list Republike Slovenije
Hrušica-Vrba(na zahodu), na južni strani lokalne ceste, ki vodi
od Žirovnice proti Bregu. Območje obsega naslednja zemljišča
s parc. št.: 715, 716, 743/3, 744/1, 714, 713/1, 713/2, 744/7,
744/2, 711/1, 711/2, 712, 745/1, 745/7, 709, 710, 706, 705, 703,
746, 748/6,747/1, 748/1, 218, 220/2, 221/1, 221/2, 222, 219/1,
224, 223/3, 225/1, 226/1, 227, 752/9, 752/1, 754, 756/6, 755/1,
756/2, 757/2, 763/6, 762/2, 763/2, 759/8, 759/5, 228/1, 228/3,
219/2, 220/1, 223/1, 223/2, 225/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6,
231/2, 231/3, 231/1, 230/2, 228/6, 230/4, 236/4, 236/1, 236/2,
237/2, 229/1, 1197/4 – vse k.o. Žirovnica.
Dne 27. 10. 2005 je Občina Žirovnica v skladu z 28. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj
ter organizirane javnosti glede priprave predvidene prostorske
ureditve. Javno obvestilo o prostorski konferenci je bilo objav
ljeno v Gorenjskem glasu dne 18. 10. 2005 in na internetnih
straneh Občine Žirovnica.
Posebnih priporočil in usmeritev s strani gospodarstva,
interesnih združenj ali organizirane javnosti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono
ni bilo.
III. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora podajo ključna izhodišča za pripravo OLN in sicer z vidika gospodarskega in družbenega
razvoja ter varstva okolja.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi da:
– pripravijo smernice in mnenja v skladu z 29. členom
ZUreP-1 ter jih posredujejo v roku 30 dni,
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi OLN,
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage
razvoja ali varstva s svojega področja za pripravo OLN.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se smiselno
upoštevajo zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah opredelijo
izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove
pristojnosti ter podajo končna mnenja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in
reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Ljubljana,
10. DARS d.d., Celje,
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Ljub
ljana,
12. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
13. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljub
ljana,
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljub
ljana,
15. ELES d.o.o., Ljubljana,
16. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
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17. Telemach,, d.o.o., PE Gorenjska,
18. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Komunala,
Jesenice,
19. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o, Sektor Vodovod, Jesenice,
20. Plinstal d.d., Jesenice,
21. Geoplin, Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem,
d.o.o., Ljubljana,
22. Elektro Gorenjska d.d., p.o. Kranj,
23. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delov
no področje.
IV. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih
dobrin
Če se bo postopku priprave OLN izkazalo, da bo potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje
(nadalje CPVO) po ZVO-1 oziroma presojo sprejemljivosti po
ZON-B, bo v zvezi s tem pripravljavec pridobil ustrezno odločbo
Ministrstva za okolje in prostor.
V okviru postopka CPVO se ugotovi in oceni vplive na
okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave,
varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine (okoljsko
poročilo) v OLN in pridobi potrdilo – odločbo Ministrstva za
okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o sprejemljivosti njegove
izvedbe na okolje.
Posebnih varstvenih območiji in potencialnih posebnih ohranitvenih območij (območja Natura 2000) v območju OLN ni.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega
načrta za prostorsko ureditev je treba upoštevati:
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine,
– Zakon o urejanju prostora,
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
Jesenice za občino Žirovnica (UVG, št. 22/04),
– veljavne zakonske predpise, ki jih bodo specificirali posamezni nosilci urejanja prostora.
V postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega
načrta za prostorsko ureditev se izdelajo naslednje strokovne
podlage:
– idejna zasnova celotne načrtovane prostorske ureditve,
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne,
urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in
ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu
do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti, ipd.);
– zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in
drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih
energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in
ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo
naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske
vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve
morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst
vplivov načrtovanih objektov na okolico;
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– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne
podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih
podlag
Pri načrtovani prostorski ureditvi se strokovne rešitve izdelajo na osnovi analize prostora, veljavnih zakonski predpisov,
pridobljenih smernic in analize le-teh ter ob upoštevanju programskih izhodišč določnih v II. točki tega programa priprave.
Ker je prostor predviden za izgradnjo obrtno-poslovne
cone omejen s cestami, preko njega pa poteka tranzitni plinovod in nekaj visokonapetostnih daljnovodov, ni možna izdelava
več variantnih rešitev, ki bi se lahko primerjale med seboj,
ampak bo načrtovalec moral izdelati eno optimalno rešitev, ki
bo upoštevala naštete prostorske omejitve, pa tudi funkcionalni, varstveni, in ekonomski vidik ter bo hkrati sprejemljiva za
lokalno okolje.
V glavnem so interesenti za gradnjo poslovno-obrtnih objektov znani, zato bo načrtovalec lokacijskega načrta glede na
prej navedeno lahko primerno razporedil objekte za posamezne
dejavnosti, določil prometno ureditev in trase poteka druge
potrebne infrastrukture.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev oziroma predloga
občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev bo geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu
(Uradni list RS, št. 40/04).
VII. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta
S tem programom priprave, ki sledi že izvedeni prvi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki sprejemanja
in priprave lokacijskega načrta:
– Občina Žirovnica izbere izvajalca oziroma načrtovalca
izdelave predloga lokacijskega načrta v skladu s predpisanim
postopkom veljavnega Zakona o javnih naročilih.
– Občina Žirovnica zagotovi gradivo za pridobitev smernic
(situativni prikaz prostorske ureditve s programom priprave)
ter pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja
prostora iz III. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice
in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge. V skladu z Zakonom o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 61/06) se v primeru, da strokovna
priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 dni ni možna, rok
lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod
obvesti pripravljavca.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira. Ob
upoštevanju te analize, analize stanja v prostoru ter študije
ranljivosti prostora izdela usmeritve oziroma idejne zasnove za
načrtovano prostorsko ureditev.
– Na podlagi izdelanih idejnih zasnov prostorske ureditve
Občina Žirovnica v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04) zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, za odločbo, s katero le-to odloči ali je
lokacija prostorske ureditve v takem območju, za katerega je
obvezna presoja vplivov na okolje po Uredbi o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur.list
RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02) ali ne.
– Kolikor bo CPVO obvezna, Občina Žirovnica v skladu s
predpisanim postopkom veljavnega Zakona o javnih naročilih
izbere pooblaščenega izvajalca za izdelavo CPVO.
– Občina Žirovnica organizira drugo prostorsko konferenco
z namenom, da se na predlagano načrtovano ureditev, izdelano
na podlagi strokovnih podlag, pridobijo in uskladijo priporočila,
usmeritve in legitimni interesi(mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– Načrtovalec izdela na podlagi priporočil druge prostorske konference, CPVO in drugih strokovnih podlag predlog
občinskega lokacijskega načrta prostorske ureditve.
– Župan Občine Žirovnica s sklepom odredi javno razgrnitev predloga občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Občini Žirovnica.
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– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Občina Žirovnica obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način, najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Občina Žirovnica pisno ali z javnim naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega
načrta o javni razgrnitvi in obravnavi prostorskega akta.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve organizira
javno obravnavo.
– Občina Žirovnica v času javne razgrnitve in javne
obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Občina Žirovnica v sodelovanju z načrtovalcem prouči
pripombe in predloge.
– Župan zavzame stališče do predlogov in pripomb.
– Občina Žirovnica pisno seznani lastnike nepremičnin
na območju lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono s
stališči do njihovih pripomb in predlogov.
– Občina Žirovnica zagotovi izdelavo eventualno potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto
odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu občinskega
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
in h gradivu za pridobitev mnenj.
– Občina Žirovnica pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, ki dajejo
smernice in mnenja.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
– Občina Žirovnica načrtovalcu posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora z namenom, da načrtovalec izdela
usklajen dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta
za prostorsko ureditev.
– Občina Žirovnica pripravi gradivo za sprejem
občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev, katerega sestavni del so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na
območju lokacijskega načrta morajo biti Občinskemu svetu
Občine Žirovnica posebej obrazložena in utemeljena.
– Občinski svet Občine Žirovnica sprejme občinski lokacijski načrt za obrtno-poslovno cono z odlokom.
– Občina Žirovnica objavi odlok o lokacijskem načrtu v
Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo lokacijskega načrta obrtno-poslovne cone, geodetskega načrta in eventualnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih zahtevali posamezni nosilci
urejanja prostora ter CPVO, zagotovi pripravljavec v okviru
sprejetega proračuna občine Žirovnica za leto 2006, preostanek pa se predvidi v proračunu občine za leto 2007.
IX. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0004/05-LM
Žirovnica, dne 9. novembra 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.
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VSEBINA
5102.

5103.

5104.

5105.
5106.

5107.

5108.

DRŽAVNI ZBOR

Pomorski zakonik (uradno prečiščeno besedilo)
(PZ-UPB2)
12677

MINISTRSTVA

Pravilnik o sporočanju podatkov o podzemnih jamah
12761

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da so 26. člen, šesti odstavek
29. člena in osmi odstavek 29. člena Zakona o div
jadi in lovstvu v neskladju z Ustavo, o delni razve
ljavitvi prvega odstavka 65. člena in o razveljavitvi
prve alineje sedmega odstavka 65. člena Zakona
o divjadi in lovstvu in o ugotovitvi, da tretji odstavek
1. člena, 3. člen, peti in šesti odstavek 4. člena,
tretji odstavek 6. člena, tretji odstavek 7. člena,
drugi odstavek 8. člena, 9., 11., 25., 31., 32.,
33., 34., 35. 36., 40. člen, prvi in sedmi odstavek
50. člena, prvi in drugi odstavek 53. člena, 67.,
75. in 76. člen Zakona o divjadi in lovstvu niso v
neskladju z Ustavo, ter o zavrženju pobud
Odločba o ugotovitvi, da sta bila 196.a člen Zakona
o davčnem postopku in 372. člen Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 218.b člena
Zakona o graditvi objektov, kolikor se nanaša na
zemljiške parcele z območij, za katere je sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, ni v neskladju z Ustavo, če se razlaga tako, da se tudi
zanje plačuje nadomestilo le, če imajo dostop do
javnega cestnega omrežja in je za njih možno
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje,
javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, in o zavrnitvi
pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih
in 218. do 218.d člena Zakona o graditvi objektov
(razen glede četrtega odstavka 218.b člena) ter
o razveljavitvi odlokov o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Domžale, v Občini
Lukovica, v Občini Hoče - Slivnica in v Mestni
občini Celje, kolikor urejajo odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča od nezazidanih
stavbnih zemljišč v neskladju z 10. do 14. točko
obrazložitve te odločbe
Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v
Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

12764
12781

12782
12786

BANKA SLOVENIJE

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
12787

OBČINE
5109.
5110.

BLOKE

Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine
Bloke
12787
Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta
Občine Bloke
12787

BRASLOVČE

5111.
5112.

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Braslovče 12788
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v
Občini Braslovče 22. oktobra 2006
12788

5113.

Ugotovitev o prehodu mandata člana mestnega
sveta na naslednjega kandidata
12790

5114.

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 za župana v
Občini Cerknica
12790
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občinski
svet Občine Cerknica
12791

5115.
5116.
5117.

CELJE

CERKNICA

ČRNA NA KOROŠKEM

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov
Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem
12792
Poročilo o izidu volitev v Svet krajevne skupnosti
Žerjav
12793
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5118.

Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja
političnih strank v Občini Črnomelj
12793

5119.

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na
volitvah dne 12. novembra 2006
12794

5120.
5121.
5122.
5123.
5124.
5125.
5126.

5127.
5128.
5129.
5130.
5131.
5132.
5133.

5134.

5135.
5136.
5137.
5138.
5139.

5140.
5141.
5142.
5143.

DIVAČA

5144.
5145.

DOBJE

Sklep o imenovanju člana volilne komisije Občine
Dobje
12794

GROSUPLJE

5146.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah župana v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006
12794
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah v Občini Grosuplje dne 22. oktobra 2006 12795

5147.

IVANČNA GORICA

5149.
5150.

JESENICE

5151.

Poročilo o izidu volitev v drugem krogu za župana
Občine Ivančna Gorica
12796
Poročilo o izidu volitev za župana
12796
Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
12797
Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice 22. oktobra
2006
12802

KAMNIK

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik
12803
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kamnik
12804
Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Kamnik
12804

5148.

5152.
5153.
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MISLINJA

Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah
22. 10. 2006 za člane občinskega sveta in župana
12819
Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah
22. 10. 2006 za člane vaške skupnosti Dovže,
Završe in Dolič
12824

MOKRONOG - TREBELNO

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mokronog - Trebelno
12826

MOZIRJE

Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje dne
22. oktobra 2006
12827
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Mozirje dne 22. oktobra 2006
12827

NOVO MESTO

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brusnice
12831
Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
12844
Odlok o urejanju javnih tržnic v Mestni občini Novo
mesto
12848

OPLOTNICA

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Oplotnica
12851
Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica 12853

POLZELA

5154.
5155.

Pravilnik za oddajo naročil male vrednosti
12854
Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon
12855

5156.

RADEČE

Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Kobarid dne 12. 11. 2006
12808

5157.

KOPER

5158.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah
župana Občine Radeče dne 22. oktobra 2006
12857
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta
Občine Radeče na volitvah dne 22. oktobra 2006
v volilnih enotah 1 in 2
12857
Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče
12858

5159.

Poročilo o izidu volitev za župana

KOBARID

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Koper
Poročilo o izidu ponovnih volitev v 5. volilni enoti,
v svet Krajevne skupnosti Škofije na območju Mestne občine Koper, dne 12. novembra 2006
Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev
članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
– predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne
22. oktobra 2006 in 12. novembra 2006 / Rapporto
sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni
nuove dei membri del consiglio Comunale del
Comune città di Capodistria rappresentanti della
comunità nazionale italiana, il 22 ottobre 2006 ed
il 12 novembre 2006
Poročilo o izidu rednih in ponovnih volitev članov
Sveta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti
Koper dne 22. oktobra in 12. novembra 2006 / Rapporto sull’esito delle elezioni ordinarie e delle elezioni nuove dei membri del consiglio della Comunità
autogestita della nazionalità italiana di Capodistria,
tenutesi il 22 ottobre 2006 ed il 12 novembre 2006

12808
12808

5160.
5161.

12809

12809
12810
12810

12816

KUZMA

Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
12817
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma
12817
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Kuzma – predstavnika romske skupnosti 12818

SEŽANA

5163.

Odlok o PUP CT2 – »Vzhodni vstop 1« – spremembe
12860

5164.

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Šentrupert
12870

5165.

SLOVENJ GRADEC
ŠENTRUPERT

ŠKOFJA LOKA

Program priprave občinskega lokacijskega načrta
Kamnitnik II
12871

ŠMARJE PRI JELŠAH

5166.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
12873

5167.

Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega
sveta Občine Štore in članov sveta Krajevne skupnosti Svetina
12873

5168.
5169.

Statut Občine Tabor
Poslovnik občinskega sveta

5170.

Končno poročilo o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje
12903

5171.

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko
12910

LAŠKO

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006
(1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog)
12818

Odlok o preimenovanju dela naselja Goveji Dol v
Brezje
12859
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
12859
Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana,
drugi krog, 12. 11. 2006
12859

12813
12814

12858

SEVNICA

5162.

KRŠKO

Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine
Krško
Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega
sveta Občine Krško
Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta
Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti v Občini Krško
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Dolenja vas, 22. oktobra 2006

RENČE - VOGRSKO

5172.

ŠTORE

TABOR

12878
12891

TREBNJE

VRANSKO

ŽIROVNICA

Program priprave občinskega lokacijskega načrta
za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
12912
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DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007

1. knjiga:

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

2. knjiga: Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2),
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP),
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
3. knjiga: Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
1. knjiga 112 strani
2. knjiga 208 strani
3. knjiga 240 strani
Format: 140 × 200
Trda vezava
Z ALOŽBA

Ob nakupu vseh treh knjig –20% popust.

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


DAVČNI PREDPISI
– 1. knjiga: cena
– 2. knjiga: cena
– 3. knjiga: cena
– vse tri knjige:

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

2.600 SIT – 10.84 EUR
3.400 SIT – 14,19 EUR
3.900 SIT – 16,27 EUR
7.920 SIT – 33,05 EUR

Štev. izvodov
Štev. izvodov
Štev. izvodov
Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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