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Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
ki rabijo energijo

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči
ščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
ki rabijo energijo
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira
za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS
ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2005/32/ES) ureja okvir za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, da bi
se zagotovil prost pretok teh izdelkov na notranjem trgu Evrop
ske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
(2) Ta uredba se ne uporablja za potniška ali tovorna
prevozna sredstva.
2. člen
(izrazi)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po

1. izdelek, ki rabi energijo, je izdelek, katerega pravilno
delovanje je, potem ko je dan v promet ali uporabo, odvisno
od dovajanja energije (električne energije, fosilnih goriv in
obnovljivih virov energije), ali izdelek za proizvodnjo, prenos in
merjenje take energije, vključno z deli, ki so odvisni od dovaja
nja energije in so namenjeni vgradnji v izdelek, ki rabi energijo,
za katere velja ta uredba, ki so dani v promet ali uporabo kot
samostojni deli in za katere je mogoče neodvisno oceniti njiho
vo okoljsko učinkovitost;
2. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji
v izdelek, ki rabi energijo, in niso dani v promet ali uporabo kot
samostojni deli ali pa njihove okoljske učinkovitosti ni mogoče
oceniti neodvisno;
3. izvedbeni ukrepi so ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo,
ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo opredeljenih
izdelkov, ki rabijo energijo, ali za njihove okoljske vidike;

4. dati v promet pomeni prvič ponuditi izdelek, ki rabi ener
gijo, na trgu Skupnosti zaradi distribucije ali uporabe v Skupno
sti za plačilo ali brezplačno ne glede na prodajno tehniko;
5. dati v uporabo pomeni, da končni uporabnik v Skupno
sti prvič uporabi izdelek, ki rabi energijo, za predviden namen;
6. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja
izdelek, ki rabi energijo, za katerega velja ta uredba, in je odgo
vorna za njegovo skladnost s to uredbo glede dajanja v promet
ali uporabo pod proizvajalčevim lastnim imenom ali blagovno
znamko ali za lastno uporabo proizvajalca. Če proizvajalca ali
uvoznika ni mogoče določiti, je proizvajalec fizična ali pravna
oseba, ki daje v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, za
katerega velja ta uredba;
7. pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s se
dežem v Skupnosti, ki je pridobila pisno pooblastilo proizva
jalca;
8. uvoznik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Sku
pnosti, ki pri svojem poslovanju v Skupnosti daje v promet
izdelke iz tretje države;
9. materiali so vsi materiali, ki se uporabijo v življenjskem
ciklusu izdelka, ki rabi energijo;
10. zasnova izdelka pomeni vrsto postopkov, ki pretvar
jajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge
zahteve, ki jih mora izdelek, ki rabi energijo, izpolnjevati, v teh
nične lastnosti izdelka, ki rabi energijo;
11. okoljski vidik je sestavni del ali funkcija izdelka, ki
rabi energijo, ki lahko v njegovem življenjskem ciklusu vpliva
na okolje;
12. vpliv na okolje je sprememba okolja, ki jo v celoti ali
delno povzroči izdelek, ki rabi energijo, v svojem življenjskem
ciklusu;
13. življenjski ciklus so zaporedna in med seboj pove
zana obdobja izdelka, ki rabi energijo, od uporabe surovin do
dokončne odstranitve;
14. ponovna uporaba je postopek, v katerem se izde
lek, ki rabi energijo, ali njegovi deli po koncu prve uporabe
ponovno uporabijo za isti namen, za katerega so bili izdelani,
vključno z nadaljnjo uporabo izdelka, ki rabi energijo, ki se
vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja
ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega izdelka, ki
rabi energijo;
15. recikliranje je ponovna obdelava odpadnih materialov
v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge namene,
vendar ne za energetsko predelavo;
16. energetska predelava je uporaba gorljivih odpadkov
za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom skupaj z dru
gimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
17. ekološki profil je opis vnosov in iznosov (npr. materi
alov, izpustov in odpadkov) v skladu z izvedbenim ukrepom, ki
velja za izdelek, ki rabi energijo, v njegovem življenjskem ciklu
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su, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih
v merljivih fizikalnih količinah;
18. okoljska učinkovitost izdelka, ki rabi energijo, so rezul
tati proizvajalčevega upravljanja okoljskih vidikov izdelka, ki rabi
energijo, razvidni iz njegove tehnične dokumentacije;
19. izboljšanje okoljske učinkovitosti je postopek izboljšanja
okoljske učinkovitosti izdelka, ki rabi energijo, skozi več genera
cij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih izdelka hkrati;
20. okoljsko primerna zasnova je sistematično vključeva
nje okoljskih vidikov v zasnovo izdelka z namenom izboljšanja
okoljske učinkovitosti izdelka, ki rabi energijo, v njegovem ži
vljenjskem ciklusu;
21. zahteva po okoljsko primerni zasnovi je zahteva v zvezi
z izdelkom, ki rabi energijo, ali zasnovo izdelka, ki rabi energijo,
namenjena izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahte
va po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih izdelka, ki rabi
energijo;
22. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi je zahte
va po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem profilu
kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti za posamezne
okoljske vidike;
23. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi je ko
ličinsko določena in merljiva zahteva po okoljsko primerni za
snovi, povezana z določenim okoljskim vidikom izdelka, ki rabi
energijo (npr. porabo energije med delovanjem, preračunano na
dano zmogljivost);
24. harmonizirani standard je tehnična specifikacija, ki jo
je s pooblastilom Evropske komisije sprejel priznani organ za
standardizacijo v skladu s postopki, določenimi v predpisih, ki
urejajo tehnične zahteve.
(2) Izrazi s področja ravnanja z odpadki, ki niso opredeljeni
s to uredbo, imajo enak pomen, kakor ga določajo predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
3. člen
(dajanje v promet ali uporabo)
Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo, sprejmeta vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da
se izdelki, ki rabijo energijo, za katere veljajo izvedbeni ukrepi,
lahko dajo v promet ali uporabo le, če so skladni s temi ukrepi in
imajo oznako skladnosti CE v skladu s 5. členom te uredbe.
4. člen
(dolžnosti uvoznika)
Če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti in v Skupnosti
nima pooblaščenega zastopnika, mora uvoznik:
– zagotoviti, da so v promet ali uporabo dani izdelki, ki ra
bijo energijo, ki so v skladu s to uredbo in ustreznim izvedbenim
ukrepom,
– dati na razpolago inšpekciji, pristojni za trg, izjavo o skla
dnosti in tehnično dokumentacijo.
5. člen
(označevanje in izjava o skladnosti)
(1) Izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni
ukrepi, mora biti označen z oznako skladnosti CE in opremljen
z izjavo o skladnosti, preden je dan v promet. S tem proizvaja
lec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotavlja in izjavlja, da
izdelek, ki rabi energijo, ustreza vsem zahtevam zadevnega
izvedbenega ukrepa.
(2) Oznaka skladnosti CE je grafično prikazana v Prilogi I,
ki je sestavni del te uredbe.
(3) Izjava o skladnosti mora vsebovati podatke, navedene
v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe, in se sklicevati na ustre
zen izvedbeni ukrep.
(4) Prepovedano je označevanje izdelka, ki rabi energijo,
z oznakami, ki bi lahko zavajale potrošnike glede na pomen ali
obliko oznake skladnosti CE.
(5) Podatki, ki jih zahtevajo izvedbeni ukrepi, morajo biti
navedeni v slovenskem jeziku, poleg tega pa so lahko navedeni
še v enem ali več drugih uradnih jezikih Skupnosti.
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6. člen
(prost pretok)
(1) Izdelek, ki rabi energijo, je z vidika zahtev po okoljsko
primerni zasnovi v prostem pretoku, če izpolnjuje vse ustrezne
zahteve izvedbenega ukrepa in ima oznako skladnosti CE v skla
du s prejšnjim členom.
(2) Izdelek, ki rabi energijo, je z vidika zahtev po okoljsko
primerni zasnovi v prostem pretoku, če veljaven izvedbeni ukrep
ne določa zahtev po okoljsko primerni zasnovi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
na sejmih, razstavah in podobnih predstavitvah lahko prikazuje
izdelek, ki rabi energijo, ki ne izpolnjuje vseh ustreznih zahtev
izvedbenega ukrepa, če je označen z vidno oznako, da ne sme
biti dan v promet ali uporabo, dokler se ne zagotovi njegova
skladnost z izvedbenim ukrepom.
7. člen
(zaščitna klavzula)
(1) Kadar inšpekcija, pristojna za trg, ugotovi, da izdelek, ki
rabi energijo, ki ima oznako skladnosti CE iz 5. člena te uredbe
in se uporablja v skladu z namenom uporabe, ne izpolnjuje vseh
zahtev izvedbenega ukrepa, mora proizvajalec ali njegov poo
blaščeni zastopnik zagotoviti skladnost izdelka, ki rabi energijo,
z zahtevami izvedbenega ukrepa ali z oznako skladnosti CE in
prenehati s kršitvijo pod pogoji, ki jih določi inšpekcija, pristojna
za trg.
(2) Če se neskladnost iz prejšnjega odstavka ne odpravi,
inšpekcija, pristojna za trg, omeji ali prepove dajanje v promet
ali uporabo zadevnega izdelka, ki rabi energijo, ali zahteva, da
se izdelek, ki rabi energijo, umakne s trga.
(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, takoj obvesti
Evropsko komisijo in druge države članice o vsaki odločitvi,
sprejeti na podlagi prvega ali drugega odstavka tega člena.
V obvestilu navede razloge za odločitev in pojasni, ali je odločitev
sprejeta zaradi:
– neizpolnjevanja zahtev veljavnega izvedbenega ukrepa;
– nepravilne uporabe harmoniziranih standardov iz
10. člena te uredbe;
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih iz 10. člena
te uredbe.
(4) Odločitve, ki jih inšpekcija, pristojna za trg, sprejme
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, mora le-ta
objaviti na svojih spletnih straneh.
8. člen
(ocena skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
zagotoviti izvedbo ocene skladnosti izdelka, ki rabi energijo,
z vsemi zahtevami izvedbenega ukrepa, preden se izdelek da
v promet ali uporabo.
(2) Postopki ocenjevanja skladnosti se določijo v izvedbe
nih ukrepih, pri čemer lahko proizvajalec izbere med notranjim
nadzorom zasnove, kakor je določeno v Prilogi III, ki je sestavni
del te uredbe, in sistemom upravljanja, kakor je določeno v Pri
logi IV, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Če izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izvedbe
ni ukrepi, izdeluje proizvajalec, registriran v skladu z Uredbo (ES)
št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca
2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Sku
pnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114
z dne 24. 4. 2001, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta
(ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi ne
katerih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka
blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo),
prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, so
delovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske
unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter
institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne
20. 12. 2006, str. 1), in je funkcija zasnove vključena v obseg te
registracije, se šteje, da je sistem upravljanja tega proizvajalca
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge IV te uredbe.
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(4) Če izdelek, ki rabi energijo, za katerega veljajo izved
beni ukrepi, izdeluje proizvajalec s sistemom upravljanja, ki
vključuje funkcijo zasnove in se izvaja v skladu s harmonizira
nimi standardi, katerih sklicne številke so bile objavljene v Ura
dnem listu Evropske unije, se šteje, da je ta sistem upravljanja
v skladu z ustreznimi zahtevami iz Priloge IV te uredbe.
(5) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik hrani
ustrezne dokumente v zvezi z opravljeno oceno skladnosti in
izdano izjavo o skladnosti za potrebe nadzora v Skupnosti še
10 let po izdelavi zadnjega izdelka, ki rabi energijo.
(6) Dokumenti, ki se nanašajo na oceno skladnosti in
izjavo o skladnosti iz 5. člena te uredbe, morajo biti v sloven
skem jeziku.
9. člen
(domneva skladnosti)
(1) Za izdelek, ki rabi energijo, in je označen z oznako
skladnosti CE iz 5. člena te uredbe, se šteje, da je skladen
z zahtevami izvedbenega ukrepa.
(2) Za izdelek, ki rabi energijo, pri katerem so bili upo
rabljeni harmonizirani standardi, katerih sklicne številke so
bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je
skladen z zahtevami izvedbenega ukrepa, na katerega se ti
standardi nanašajo.
(3) Za izdelek, ki rabi energijo, za katerega je bil prido
bljen znak za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spre
menjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje
(UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 177), se šteje, da je skladen
z zahtevami izvedbenega ukrepa, če znak za okolje izpolnjuje
te zahteve.
10. člen
(harmonizirani standardi)
Če ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, da harmonizi
rani standardi iz drugega odstavka prejšnjega člena niso v celo
ti skladni z določbami izvedbenega ukrepa, o tem obvesti stalni
odbor za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov
in tehničnih predpisov.
11. člen
(zahteve za sestavne dele in sklope)
(1) Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki da
jejo v promet ali uporabo sestavne dele in sklope izdelka, ki
rabi energijo, za katerega veljajo izvedbeni ukrepi, morajo
proizvajalcu posredovati ustrezne podatke o sestavi mate
rialov in porabi energije, materialih ali virih za sestavne dele
ali sklope.
(2) Podatki, ki jih proizvajalec ali njegov pooblaščeni za
stopnik pridobi skladno s prejšnjim odstavkom, so zaupni.
12. člen
(obveščanje potrošnikov)
Proizvajalci v skladu z izvedbenimi ukrepi potrošnikom, ki
uporabljajo izdelek, ki rabi energijo, zagotovijo:
– potrebne informacije o tem, kako lahko sami pripomo
rejo k trajnostni uporabi izdelka,
– podatke o ekološkem profilu izdelka in koristih okoljsko
primerne zasnove, kadar to zahteva izvedbeni ukrep.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 20.000 do 100.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki da v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, v nasprotju
s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki da v promet ali uporabo izdelek, ki rabi energijo, v nasprotju
s četrtim ali petim odstavkom 5. člena te uredbe.
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(3) Z globo od 40.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 7. člena te
uredbe.
(4) Z globo od 40 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve
ga, drugega in tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-5/2008/10
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2006-2511-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA I
Oznaka skladnosti CE

Oznaka skladnosti CE mora biti visoka najmanj 5 mm. Če
je oznaka skladnosti CE pomanjšana ali povečana, se morajo
upoštevati razmerja iz zgornje umerjene risbe.
Izdelek, ki rabi energijo, mora biti označen z oznako skla
dnosti CE. Če to ni mogoče, morajo biti z oznako skladnosti CE
označeni embalaža in spremni dokumenti.
PRILOGA II
Izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščene
ga zastopnika;
2. opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepozna
vanje;
3. po potrebi sklic na uporabljene harmonizirane stan
darde;
4. po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in
specifikacije;
5. po potrebi sklic na drugo uporabljeno zakonodajo Sku
pnosti, ki določa označevanje z oznako skladnosti CE;
6. ime in priimek ter podpis odgovorne osebe proizvajalca
ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
PRILOGA III
Notranji nadzor snovanja
1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik, ki izvaja obveznosti iz 2. točke te
priloge, zagotavlja in izjavlja, da izdelek, ki rabi energijo, izpolnju
je zahteve iz izvedbenega ukrepa. Izjava o skladnosti lahko velja
za enega ali več izdelkov in jo mora hraniti proizvajalec.
2. Proizvajalec mora zbrati dosje tehnične dokumentacije,
ki omogoča oceno skladnosti izdelka, ki rabi energijo, z zahte
vami iz ustreznega izvedbenega ukrepa.
Priloga:
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Dokumentacija mora vsebovati zlasti naslednje:
a) splošni opis izdelka, ki rabi energijo, in njegovo na
membnost;
b) ugotovitve ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel
proizvajalec, in sklice na publikacije okoljskih ocen ali študije
primera, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumen
tiranju in določanju konstrukcijskih rešitev izdelka;
c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni ukrep;
d) sestavine specifikacije zasnove izdelka, povezane z vi
diki okoljske zasnove izdelka;
e) seznam ustreznih standardov iz 10. člena te uredbe,
uporabljenih v celoti ali delno, in opis rešitev, sprejetih za
izpolnjevanje zahtev ustreznega izvedbenega ukrepa, kadar
niso bili uporabljeni standardi iz 10. člena te uredbe ali kadar
ti standardi ne vključujejo v celoti zahtev iz ustreznega izved
benega ukrepa;
f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove izdelka, ki se
zagotovi v skladu z zahtevami iz izvedbenega ukrepa;
g) rezultate opravljenih meritev v skladu z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo, vključno s podrobnostmi o skladno
sti teh meritev z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki jih
določa ustrezen izvedbeni ukrep.
3. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
zagotovi proizvodnjo izdelka v skladu s specifikacijami zasnove
iz 2. točke te priloge in z zahtevami iz ustreznega izvedbenega
ukrepa.
PRILOGA IV
Sistem upravljanja za ocenjevanje skladnosti
1. Ta priloga opisuje postopek, s katerim proizvajalec, ki
izpolnjuje obveznosti iz 2. točke te priloge, zagotavlja in izja
vlja, da izdelek, ki rabi energijo, izpolnjuje ustrezne zahteve iz
zadevnega izvedbenega ukrepa. Izjava o skladnosti lahko velja
za enega ali več izdelkov in jo mora hraniti proizvajalec.
2. Sistem upravljanja se lahko uporabi za oceno skla
dnosti izdelka, ki rabi energijo, če proizvajalec izvaja okoljske
sestavine, opredeljene v 3. točki te priloge.
3. Okoljske sestavine sistema upravljanja
Ta točka opredeljuje sestavine sistema upravljanja in po
stopke, s katerimi lahko proizvajalec pokaže, da je izdelek, ki
rabi energijo, v skladu z zahtevami iz zadevnega izvedbenega
ukrepa.
3.1 Politika okoljske učinkovitosti izdelka
Proizvajalec mora biti usposobljen prikazati skladnost
z zahtevami iz zadevnega izvedbenega ukrepa.
Usposobljen mora biti tudi zagotoviti okvir za določanje in
spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti izdelka in kazalnikov
izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti izdelka.
Vsi ukrepi, ki jih proizvajalec sprejme zaradi izboljšanja
skupne okoljske učinkovitosti in vzpostavitve ekološkega pro
fila izdelka, ki rabi energijo, če to zahteva izvedbeni ukrep,
z zasnovo in izdelavo morajo biti dokumentirani sistematično
in urejeni v obliki pisnih postopkov in navodil.
Ti postopki in navodila morajo za izdelek, ki rabi energijo,
vsebovati ustrezen opis:
a) seznama dokumentov, ki mora biti sestavljen tako, da
izraža skladnost izdelka, ki rabi energijo;
b) ciljev in kazalnikov okoljske učinkovitosti izdelka ter
organizacijske strukture, odgovornosti in razporeditve virov
v zvezi z njihovo uporabo in vzdrževanjem;
c) preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po izdelavi, s ka
terimi se preveri učinkovitost izdelka v primerjavi s kazalniki
okoljske učinkovitosti;
d) postopkov za nadzor nad zahtevano dokumentacijo in
zagotavljanje njenega rednega osveževanja;
e) metode za preverjanje izvajanja in učinkovitosti okolj
skih sestavin sistema upravljanja.
3.2 Načrtovanje
Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:
a) postopke za določitev ekološkega profila izdelka;
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b) cilje in kazalnike okoljske učinkovitosti izdelka, ki upo
števajo tehnološke možnosti ob upoštevanju tehničnih in eko
nomskih zahtev;
c) program za doseganje teh ciljev.
3.3 Izvedba in dokumentiranje
3.3.1 V dokumentaciji o sistemu upravljanja se mora
opredeliti zlasti naslednje:
a) opredelijo in dokumentirajo se odgovornosti in po
oblastila, da se zagotovita visoka okoljska učinkovitost iz
delka in poročanje o njegovem delovanju zaradi pregleda in
izboljšav;
b) sestavijo se dokumenti, ki navajajo uporabljene po
stopke in tehnike za nadzorovanje in preverjanje snovanja ter
sistematične ukrepe, ki se uporabljajo pri snovanju izdelka;
c) proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati informacije,
ki opisujejo ključne okoljske sestavine sistema upravljanja in
postopke za nadzor nad vsemi potrebnimi dokumenti.
3.3.2 V dokumentaciji, ki se nanaša na izdelek, ki rabi
energijo, se opredeli zlasti naslednje:
a) splošni opis izdelka, ki rabi energijo, in njegova na
membnost;
b) ugotovitve ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel
proizvajalec, in sklici na publikacije okoljskih ocen ali študijske
primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumen
tiranju in določanju konstrukcijskih rešitev izdelka;
c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni ukrep;
d) dokumenti, ki opisujejo rezultate opravljenih meritev
skladno z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, vključno
s podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami za
okoljsko primerno zasnovo, ki jih določa ustrezen izvedbeni
ukrep;
e) proizvajalec vzpostavi specifikacije, ki navajajo zlasti
uporabljene standarde; kadar niso bili uporabljeni standardi
iz 10. člena te uredbe ali kadar ti dokumenti ne vključujejo
v celoti zahtev iz ustreznega izvedbenega ukrepa, pa navajajo
sredstva, uporabljena za zagotovitev skladnosti;
f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove izdelka, kot
to določa ustrezni izvedbeni ukrep.
3.4 Preverjanje in odprava pomanjkljivosti
a) Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
zagotovi proizvodnjo izdelka, ki rabi energijo, v skladu s spe
cifikacijami zasnove in z zahtevami ustreznega izvedbenega
ukrepa.
b) Proizvajalec vzpostavi in vzdržuje postopke za prever
janje in reševanje neskladnosti ter spremembe, ki izhajajo iz
postopkov za odpravo pomanjkljivosti, vključi v dokumentirane
postopke.
c) Proizvajalec najmanj enkrat na tri leta opravi popolno
notranjo presojo okoljskih sestavin sistema za upravljanje.

641.

Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se
uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni
škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in ve
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Št.

3. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2008.
Št. 00713-4/2008/5
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2008-2111-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

642.

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu
Branik (Rihemberk) za kulturni spomenik
državnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dedi
ščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03
– ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Branik
(Rihemberk) za kulturni spomenik državnega
pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi gradu Branik (Rihemberk) za kul
turni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in
22/02) se prvi in drugi odstavek 3. člena spremenita tako, da
se glasita:
»Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številka
mi: *88/1, *88/2, *89, 131, 132/1, 132/2, 4888/13, 4888/14,
4888/9, 4927/1 (del parcele: srednji del parcele, na Z od meje
s parcelo 132/2, na V do meje s parcelo 82/11), 60/1, 60/3,
60/5, 61/1, 61/3, 61/5, 62/1, 62/5, 65/1, 65/4, 66, 67, 68/1,
68/2, 68/3, 68/4, 69, 72/1, 72/2, 72/5, 72/8, 73, 74, 75/2, 75/4,
vse k.o. Branik.
Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem
načrtu (uveljavljen 16. februarja 2004, Uradni list RS, št. 19/04,
datoteka z dne 2. februarja 2007, izvorno merilo 1 : 2880) in
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
Izvirnika načrtov iz prejšnjega stavka hranita Ministrstvo za
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2008/5
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2008-3511-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

ljajo na tržišču na dan 29. februarja 2008, se lahko povečajo
za največ 3,5 odstotka.
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do
ločitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem
potniškem prometu (Uradni list RS, št. 15/07).
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643.

Pravilnik o največjem dovoljenem ugrezu ladij
za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča

Na podlagi petega odstavka 57. člena Pomorskega zako
nika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo
v III. bazenu koprskega pristanišča
1. člen
S tem pravilnikom se določa največji dovoljeni ugrez ladij
za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča do obale termina
la za razsute tovore (v nadaljnjem besedilu: bazen).
2. člen
(1) V normalnih vremenskih pogojih in ob vsakem času
je v bazenu dovoljena plovba ladji z največjim ugrezom do
16,70 metra.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko iz
jemoma dovoli plovbo v bazenu ladji z največjim ugrezom do
17,20 metra, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– plima mora presegati višino srednje vode, da ne pride
do dotika ladje z morskim dnom,
– napoved vremenskih razmer mora biti primerna in
– ladja mora uporabiti odrejeno število vlačilcev.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljalec pristani
šča oziroma ladja poda vlogo Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo, ki o tem odloči z odločbo.
3. člen
Upravljalec koprskega tovornega pristanišča mora naj
manj enkrat letno in ob vsaki spremembi globine v bazenu, ki
odstopa za več kot 10 centimetrov od predhodno deklarirane,
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo dostaviti podatke
o stanju globin in njegovih spremembah.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha upora
bljati Odredba o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo
v III. bazenu koprskega pristanišča (Uradni list RS, št. 11/98).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008/15
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2008-2411-0024
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

644.

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za
ovrednotenje programa prestrukturiranja
v vinskem letu 2008/2009, in koeficientu za
izračun višine podpore za prestrukturiranje
v vinskem letu 2007/2008

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 18. člena Ured
be o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list
RS, št. 23/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRAVILNIK
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
programa prestrukturiranja v vinskem letu
2008/2009, in koeficientu za izračun višine
podpore za prestrukturiranje v vinskem letu
2007/2008
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrednosti, potrebne
za ovrednotenje programov prestrukturiranja za vinsko leto
2008/2009, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 1227/2000
z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za
vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (UL L št. 143
z dne 16. 6. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko
misije (ES) št. 922/2007 z dne 1. avgusta 2007 o odstopanju
od Uredbe (ES) št. 1227/2000 glede prehodne ureditve za
finančna sredstva, dodeljena Bolgariji in Romuniji za pre
strukturiranje in adaptacijo (UL L št. 201 z dne 2. 8. 2007, str.
7), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka,
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja in
– koeficient za izračun predvidene višine podpore za pre
strukturiranje.
(2) Ta pravilnik določa tudi koeficient za izračun višine
podpore za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008.
2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabe
le, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezne faze naprave vinograda, navedene v ta
beli iz prejšnjega odstavka, so opredeljene v prilogi 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na
podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega
sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina,
znaša 9.135 EUR/ha.
4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja
znaša 35.437 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od naj
višje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva
najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega
odstavka.
5. člen
Koeficient za izračun predvidene višine podpore za pre
strukturiranje vinogradniških površin v vinskem letu 2008/2009
znaša 0,32.
6. člen
Koeficient za izračun višine podpore za prestrukturiranje
vinogradniških površin v vinskem letu 2007/2008 znaša 0,40.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008
Ljubljana, dne 8. januarja 2008
EVA 2008-2311-0019
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1: TABELA ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno fazo naprave vinograda v vertikali glede na nagib (v eurih):
VERTIKALA

Nagib

Faze naprave:

0–10%

11–25%

26–35%

36–55%

nad 55%

Priprava zemljišča

7.934

8.697

9.568

12.488

16.269

Postavitev opore pri medvrstni razdalji:
– do vključno 2,2 m
– nad 2,2 m

8.133
6.778

8.410
7.026

8.783
7.339

9.529
7.966

9.991
8.350

–      

1.500

1.616

1.882

2.224

7.670
9.950

7.882
10.222

8.102
10.504

10.777
13.992

11.390
14.784

Rušenje teras
Posaditev cepljenk z gostoto*:
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha
Navoz zemlje (Kras)

9.389

Latniki (Kras)

da

ne

+30%
na postavitev
opore

–

*gostota na ha neto površine
B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezno fazo naprave vinograda na terasah glede na nagib (v eurih):
TERASE
Faze naprave:

Nagib
11–25%

26–35%

36–55%

nad 55%

Priprava zemljišča

7.571

7.668

7.860

8.154

Naprava teras

2.143

2.308

2.688

3.177

Postavitev opore

7.052

6.198

4.120

2.338

6.693
10.244

5.891
9.017

4.678
7.160

3.240
3.240

Posaditev cepljenk z gostoto*:
– 3200–4600 trsov/ha
– nad 4600 trsov/ha

*gostota na ha neto površine
Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo.
PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH FAZ NAPRAVE VINOGRADA
1. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
Priprava zemljišča zajema humifikacijo in pripravo tal na način, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da
je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke.
2. NAPRAVA TERAS
Za fazo naprave teras se šteje izvedba zemeljskih del v vinogradu na način, da je vinograd po končanem prestrukturiranju
zasajen v terasah, z brežinami in obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda.
Za vinograd, zasajen v terasah, se šteje tudi vinograd, zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka
pravokotno na nagib zemljišča.
3. RUŠENJE TERAS
Za fazo rušenja teras se šteje rušitev obstoječih teras na najmanj 80% površine, ki je predmet prestrukturiranja. Vinograd je
po prestrukturiranju zasajen v vertikali.
4. POSTAVITEV OPORE
Postavitev opore predstavlja postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico.
Pri ugotavljanju medvrstne razdalje, na kateri je opora postavljena, je dovoljeno do vključno 10 cm odstopanja od medvrstne
razdalje, ki razmejuje višino stroškov za postavitev opore.
5. POSADITEV CEPLJENK
Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha neto površine.
6. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU
Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras,
če se je navoz zemlje dejansko izvršil.
7. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU
Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev opore se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras, če
se postavi opora, potrebna za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega od
stavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka
12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka
26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ura
dni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 50. člena
in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o trženju
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja (Uradni list RS, št. 21/07) se v Prilogi 1 v točki 2.1 v pe
tem odstavku črta besedilo »in pod pogojem da v 250-metrskem
varovalnem pasu okoli rastlinjaka ali drugega zaprtega prostora
v zadnjih 3 rastnih dobah ni bila potrjena okužba z letalno obliko
hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum
Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (v nadaljnjem
besedilu: hmeljeva uvelost)«.
2. člen
V Prilogi 2 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Certificirane sadike A se pridobijo z razmnoževanjem ura
dno potrjenih osnovnih matičnih rastlin. Razmnoževanje poteka
v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru v razmerah, ki
preprečujejo možnost okužb z zračnimi ali talnimi vektorji. Za
vzgojo certificiranih sadik A se uporabi rastni substrat, ki je bil
steriliziran ali testiran na ogorčice iz Priloge 3 tega pravilnika.
Certificirane sadike A se utrdijo oziroma donegujejo na
prostem, v senčnici ali mrežniku, pod pogojem, da na površini,
na kateri poteka utrjevanje, še ni bila potrjena okužba z blago ali
letalno obliko hmeljeve uvelosti. Okoli površin za utrjevanje certi
ficiranih sadik A mora biti najmanj dvometrski pas, ki mora biti ali
brez vseh rastlin ali pa stalno košen. Sadike ne smejo priti v stik
z ogorčicami iz Priloge 3 tega pravilnika. V ta namen je treba
zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost ogorčic iz Priloge 3
tega pravilnika ali pa sadike posaditi v sterilirizan rastni substrat
v lončke, ki se postavijo na folijo, da se prepreči neposreden
stik korenin s tlemi. Sadike različnih sort hmelja morajo biti med
seboj ločene in označene najmanj z imenom sorte in oznako
partije. Če se sadike utrjujejo tako, da neposreden stik korenin
z zemljo ni preprečen, mora biti s testiranjem vzorcev zemlje
v imenovanem laboratoriju ugotovljeno, da v njej niso prisotne
ogorčice in drugi škodljivi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika,
ki se prenašajo z zemljo. Površine za utrjevanje certificiranih
sadik A se smejo uporabljati samo za ta namen. Biti morajo ogra
jene oziroma prostorsko ločene od ostalih površin tako, da ni ne
varnosti za zdravstveno varstvo rastlin. Vstop v ograjeni prostor
se omogoči samo zaposlenim. Ob vstopu mora biti predpražnik
ali korito z razkužilom širokega spektra. Zagotovljeno mora biti
čiščenje in razkuževanje opreme in orodja, ki se uporablja pri
pridelavi. Zagotovljen mora biti nekontaminiran vodni vir.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2008-2311-0026
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
646.

Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za
službeno potovanje in nadomestila za ločeno
življenje

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejem
kov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 61/05) 8. točke
42. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93,
18/94 – ZRPJZ, 27/94 – aneks, 59/94 – aneks, 80/94 – aneks,
64/95 – aneks, 37/97 – aneks, 87/97 – ZPSDP in ZURD98,
3/98, 9/98 – ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99 – ZMPURP in
aneks, 40/99 – popr., 67/00 – razlaga, 81/00 – razlaga, 23/01
– razlaga, 43/01 – razlaga, 99/01 – aneks, 19/02 – razlaga,
8/03, 73/03 – aneks, 77/04 – sklep in 81/04 – ug. sklep, 61/05,
115/05 in 43/06 – ZKolP), v zvezi z 2. členom Zakona o spre
membah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 17/08), sprejme minister za javno
upravo v soglasju s koordinacijo sindikatov negospodarskih
dejavnosti

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Dnevnica za službeno potovanje v državi iz prvega od
stavka 3. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z de
lom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97,
9/98, 48/01 in 61/05, v nadaljnjem besedilu: ZPSDP) in iz
prvega odstavka 4. točke 42. člena Kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94 – ZRPJZ, 27/94 – aneks, 59/94
– aneks, 80/94 – aneks, 64/95 – aneks, 37/97 – aneks, 87/97
– ZPSDP in ZURD98, 3/98, 9/98 – ZDMPNU-A in ZPSDP-A,
39/99 – ZMPURP in aneks, 40/99 – popr., 67/00 – razlaga,
81/00 – razlaga, 23/01 – razlaga, 43/01 – razlaga, 99/01
– aneks, 19/02 – razlaga, 8/03, 73/03 – aneks, 77/04 – sklep
in 81/04 – ug. sklep, v nadaljnjem besedilu: KPnd) znaša od
dneva uveljavitve tega sklepa dalje:
– 20,97 EUR, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 10,47 EUR, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 7,30 EUR, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
II.
Nadomestilo za ločeno življenje iz 9. člena ZPSDP in
iz 7. točke 42 člena KPnd, znaša od dneva uveljavitve tega
sklepa dalje:
– 137,78 EUR za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 168,40 EUR za nadomestilo stroškov prehrane.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0100-7/2008/1
Ljubljana, dne 20. februarja 2008
EVA 2008-3111-0012
Branimir Štrukelj l.r.
Koordinacija sindikatov
negospodarskih dejavnosti

647.

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove
Avgusta Delavca

Ministrstvo za kulturo, izdaja na podlagi 3. in 12. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pre
čiščeno besedilo) v povezavi s 33. členom Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove
Avgusta Delavca, na vlogo z dne 14. 1. 2008 strank PLANIN
SKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvořakova ulica 9, 1000 Ljubljana,
SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA – ZVEZA GORNIŠKIH
KLUBOV, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, in PLANINSKO
DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA, Savska cesta 1, 4281
Mojstrana, ki jih zastopa notarka Mateja Andrejašič, Partizan
ska c. 10F, Kranj,

soglasje
k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca, ki ga je
v obliki notarskega zapisa pod opr. št. SV 11/08 z dne 7. 1.
2008 sestavila notarka Mateja Andrejašič iz Kranja in iz kate
rega med drugim izhaja:
– da so ustanovitelji ustanove:
1. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvořakova ulica 9,
1000 Ljubljana,
2. SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA – ZVEZA GOR
NIŠKIH KLUBOV, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, in
3. PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA, Sa
vska cesta 1, 4281 Mojstrana;
– da se ustanova imenuje Ustanova Avgusta Delavca in
ima sedež v Mojstrani, Savska cesta 1;
– da je namen ustanove splošno koristen, njen namen
sta namreč izgradnja in delovanje Slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani;
– da ustanovitveno premoženje obsega že vplačana de
narna sredstva v višini 3.000,00 EUR;
– da so člani prve uprave: Srečko Gabrič, Miloš Čas,
Irena Lačen Benedičič in Mirko Eržen.
Št. 0140-17/2007/4
Ljubljana, dne 21. januarja 2008
EVA 2008-3511-0018
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
648.

Odločba o ustavnih pritožbah glede
izvedbe volitev v 18. volilni enoti za volitve
predstavnika lokalnih interesov v Državni svet

Številka: Up-3486/07-13
Up-3503/07-13
Up-3768/07-18
Datum: 17. 1. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pri
tožbah, ki so jih vložili Boris Popovič, Koper, Jani Bačič, Pobegi,
Karin Felicijan, Ankaran, Igor Hrvatin, Koper, Nataša Likar, Ko
per, Narciso Urbanz, Koper, ki jih zastopa Odvetniška družba
Matoz, o. p., d. n. o., Divača, in Marijan Križman, Koper, na seji
17. januarja 2008

o d l o č i l o:
1. Ustavni pritožbi Borisa Popoviča in Marijana Križmana
zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Uv 13/2007 z dne 9. 11.
2007 se zavrneta.
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2. Ustavna pritožba Janija Bačiča, Karin Felicijan, Igorja
Hrvatina, Nataše Likar in Narcisa Urbanza zoper sklep Vrhov
nega sodišča št. II Uv 13/2007 z dne 9. 11. 2007 se zavrže.
3. Vsa volilna opravila v Mestni občini Koper za volitve
predstavnikov te občine v volilno telo za volitve člana Držav
nega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
se razveljavijo.
4. Volilna opravila v Mestni občini Koper za volitve pred
stavnikov te občine v volilnem telesu za volitve člana Dr
žavnega sveta in volilna opravila za določitev kandidata za
člana Državnega sveta se izvedejo na podlagi novih kandidatur
v skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve članov Državnega sveta ter za določitev kandidata za
člana Državnega sveta (št. M008/s-301/97 z dne 25. 9. 1997
in Uradne objave 45/02) in v skladu z rokovnikom, ki ga določi
Državna volilna komisija v petih dneh od pričetka učinkovanja
te odločbe.
5. V 18. volilni enoti (območje občin Koper, Izola in Piran)
se volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet izve
dejo po pravilih, ki veljajo za ponovne volitve, volilna opravila
občin Izola in Piran ter volilna opravila Volilne komisije 2. volilne
enote v zvezi z njimi pa ostanejo v veljavi.
6. Ta odločba začne učinkovati z dnem njene vročitve
Državni volilni komisiji.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je z izpodbijanim sklepom odpravilo
odločbo Volilne komisije 2. volilne enote (v nadaljevanju Volilna
komisija) št. 041-1/2007-90 z dne 5. 11. 2007. S to odločbo je
Volilna komisija ugotovila, da je njena prva odločba o potrditvi
kandidature za člana Državnega sveta z dne 24. 10. 2007
v skladu s sklepoma Vrhovnega sodišča št. II Uv 6/2007 in
št. II Uv 7/2007, oba z dne 30. 10. 2007 (1. točka izreka). Glede
seznama predstavnikov Mestne občine Koper (v nadaljevanju
MOK) v volilnem telesu za volitve člana Državnega sveta (v
nadaljevanju elektorji MOK) je ugotovila, da je delno v skladu
(2. točka izreka) in delno v neskladju z navedenima sklepoma
(3. točka izreka), nato pa je v obsegu 3. točke izreka svojo prvo
odločbo odpravila. Pri tem je v 2. in 3. točki izreka navedla ime
na elektorjev MOK, na katere se ta odločitev nanaša. Z izpod
bijanim sklepom je Vrhovno sodišče združilo v skupno obrav
navo in odločanje pritožbo Marijana Križmana, ki je izpodbijal
odločbo Volilne komisije z dne 5. 11. 2007 v celoti, in pritožbo
tistih elektorjev MOK, glede katerih je bila prva odločba Volilne
komisije kot nezakonita odpravljena. Z izpodbijanim sklepom
Vrhovno sodišče ni v celoti ugodilo predlogom Marijana Križ
mana in ni odpravilo prvotnih odločb Volilne komisije o potrditvi
kandidature in liste elektorjev MOK, saj naj ne bi bili predmet
tega upravnega spora. Ob tem pa je Vrhovno sodišče ugotovilo,
da naj bi bili ti odločbi Volilne komisije brez pravne podlage, ker
temeljita na aktih oziroma na opravilih, ki so bili s sklepoma
Vrhovnega sodišča z dne 30. 10. 2007 odpravljeni.
2. Pritožnik Boris Popovič, ki ga je MOK določila za kan
didata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih in
teresov iz 18. volilne enote, izpodbija odločitev Vrhovnega
sodišča v delu, ki se nanaša na njegovo kandidaturo. Meni,
da je z izpodbijanim sklepom Vrhovno sodišče naložilo Volilni
komisiji, naj zavrne njegovo kandidaturo za člana Državnega
sveta kot nezakonito. Volilna komisija naj namreč ne bi imela
pooblastil za podaljšanje roka za predložitev kandidatur niti za
neupoštevanje spremenjenih pravil MOK za izvolitev njenih
elektorjev ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta.
Vrhovno sodišče pa s sklepoma z dne 30. 10. 2007 tega roka
ni podaljšalo in naj tudi ne bi odpravilo odločbe Volilne komisije
o potrditvi kandidature z dne 24. 10. 2007. Zato naj bi mu bili
z izpodbijanim sklepom Vrhovnega sodišča kršeni pravici iz
43. in 44. člena Ustave. Navaja, da ni sporno, da je MOK v času
volilnih opravil spremenila svoja Pravila za izvolitev predstavni
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kov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za dolo
čitev kandidata za člana Državnega sveta (št. M008/s-301/97
z dne 25. 9. 1997 in Uradne objave št. 45/02 – v nadaljevanju
Pravila). Vendar zatrjuje, da je bila njegova kandidatura vlože
na v skladu s Pravili, ki so veljala v času razpisa teh volitev, in
v rokih, ki jih je na podlagi teh Pravil ter v skladu z rokovnikom
Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK) določala Komi
sija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega
sveta MOK (v nadaljevanju Komisija). Glede na to naj bi bile
ugotovitve Vrhovnega sodišča o nezakonitosti kandidature
pravno povsem napačne.
3. Pritožnik Jani Bačič in pritožniki Karin Felicijan, Igor
Hrvatin, Nataša Likar in Narciso Urbanz (v nadaljevanju dru
gi pritožniki) prav tako izpodbijajo v izreku navedeni sklep
Vrhovnega sodišča, ker naj bi jim bile z njim kršene pravice
iz 25., 43. in iz 44. člena Ustave. Po njihovem mnenju naj
bi izpodbijana odločitev pomenila, da mora Volilna komisija
seznam elektorjev MOK kot nezakonit zavrniti. Menijo, da je
Volilna komisija prekoračila svoja pooblastila, ko je seznam
elektorjev presojala na podlagi smiselne uporabe 54. člena
Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92
in nasl. – ZVDZ), kar bi lahko storila le v zvezi s predlaga
nimi kandidaturami za člane Državnega sveta. Kolikor se
izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča sklicuje na predhodno
sprejeta sklepa Vrhovnega sodišča št. II Uv 6/2007 in št. II Uv
7/2007, oba z dne 30. 10. 2007, pa naj bi bilo z vidika 2. člena
Ustave nejasno, kaj šteti za akte Občinskega sveta MOK,
ki naj bi bili izdani na podlagi Sprememb Pravil za izvolitev
predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 90/07 – v nadaljevanju Spremembe Pravil). Ne
jasnost naj bi bila toliko večja, ker ta dva sklepa Vrhovnega
sodišča določata, da se volilna opravila za volitve v Državni
svet v MOK izvedejo v skladu s Pravili, ki so veljala ob dnevu
razpisa teh volitev, rok za oddajo seznamov elektorjev Volilni
komisiji pa naj bi se iztekel že 22. 10. 2007. Vrhovno sodišče
naj tega roka kljub temu, da je odločilo, da je treba ponovno
izvesti volilna opravila, ne bi podaljšalo. Poudarjajo tudi, da
Vrhovno sodišče ni razveljavilo odločb Volilne komisije o po
trditvi seznama elektorjev MOK in o potrditvi kandidata MOK
za člana Državnega sveta z dne 24. 10. 2007. Zato naj bi ti
odločbi Volilne komisije še vedno veljali in naj Občinski svet
MOK ne bi mogel nadomestiti svojih aktov z novimi akti, ki bi
bili v skladu s sklepi Vrhovnega sodišča z dne 30. 11. 2007.
Kršitev pravice iz 25. člena Ustave utemeljujejo z navedbo,
da izpodbijani sklep ni obrazložen, ker naj sodišče ne bi pre
sojalo njihovih pritožbenih navedb in naj bi odločilo tudi o delu
odločbe Volilne komisije, ki naj je ne bi izpodbijali.
4. Pritožnik Marijan Križman Vrhovnemu sodišču očita, da
z izpodbijanim sklepom ni odločilo o njegovem predlogu, naj se
odločbi Volilne komisije št. 041-1/2007-1 in št. 041-1/2007-41,
obe z dne 24. 10. 2007, odpravita. Zato naj bi se ti dve odločbi
upoštevali kot veljavni, saj naj bi bil na njuni podlagi oblikovan
Seznam potrjenih kandidatov za člane Državnega sveta in
Seznam izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu za volitve
predstavnika lokalnih interesov v Državni svet iz 18. volilne
enote. Pritožnik poudarja, da naj bi bili odločbi Volilne komisije
z dne 24. 10. 2007 vsekakor predmet tega upravnega spora.
Volilna komisija naj bi namreč z odločbo, ki je bila izpodbijana
v tem upravnem sporu, posredno odločala tudi o svojih odloč
bah z dne 24. 10. 2007. Vrhovno sodišče naj bi glede na to
z izpodbijano odločitvijo pritožniku kršilo pasivno volilno pravico
(drugi odstavek 43. člena Ustave) in pravico do pravnega sred
stva (25. člen Ustave).
5. Senat Ustavnega sodišča je dne 15. 11. 2007 ustavni
pritožbi Borisa Popoviča in Janija Bačiča in drugih spre
jel v obravnavo in do končne odločitve Ustavnega sodišča
zadržal izvedbo volitev v 18. volilni enoti za volitve pred
stavnikov lokalnih interesov v Državni svet (območja občin
Koper, Izola in Piran). V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur.

Uradni list Republike Slovenije
p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je bila ustavna pritožba po
slana stranki z nasprotnim interesom (Marijan Križman). Ta
v odgovoru navaja, da navedbe pritožnikov o kršitvi njihovih
pravic iz 25., 43. in 44. člena Ustave ne držijo. Z izpodbijano
odločbo Vrhovnega sodišča naj bi se odpravile kršitve prav
teh pravic vlagatelju tega odgovora ter drugim kandidatom
za elektorje in za člana Državnega sveta, ki so pravočasno
vložili kandidature. Meni, da so kršitve nastale zato, ker so
se Pravila spremenila po razpisu volitev. Navaja, da sklepa
Vrhovnega sodišča z dne 30. 10. 2007 zatrjevanih kršitev
nista popolnoma odpravila, saj naj ne bi izrecno odpravila
odločb Volilne komisije z dne 24. 10. 2007. Kljub temu naj
bi bili ti dve odločitvi Vrhovnega sodišča jasni in nedvoumni,
zaradi česar Volilna komisija seznama pritožnikov za elektorje
in kandidature za člana Državnega sveta ne bi smela potrditi.
Predlaga, naj se ustavni pritožbi zavrneta. Ustavno sodišče
je odgovor Marijana Križmana v skladu z 22. členom Ustave
poslalo pritožnikom, ki nanj niso odgovorili.
6. Dne 18. 12. 2007 je senat Ustavnega sodišča sprejel
v obravnavo tudi ustavno pritožbo Marijana Križmana. V skladu
z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba
poslana strankam z nasprotnim interesom (Boris Popovič in
Jani Bačič ter drugi), ki v odgovorih navajajo, da po njihovem
mnenju Marijan Križman nima pravnega interesa za vložitev
ustavne pritožbe, saj je Vrhovno sodišče z izpodbijanim skle
pom ugodilo njegovi pritožbi. Menijo tudi, da je Vrhovno sodišče
pravilno pojasnilo, da odločb z dne 24. 10. 2007 ni odpravilo,
ker niso bile predmet upravnega spora, v katerem je bil izdan
izpodbijani sklep. Predlagajo, naj Ustavno sodišče njegovo
ustavno pritožbo zavrne.
7. Ustavno sodišče je odgovor Borisa Popoviča, Janija
Bačiča in drugih v skladu z 22. členom Ustave poslalo prito
žniku Marijanu Križmanu, ki v odgovoru navaja, da je Vrhovno
sodišče ugodilo njegovi pritožbi le v delu. Ker ni odpravilo od
ločb z dne 24. 10. 2007, naj bi pustilo v veljavi vse kandidature,
ki so bile v MOK vložene na podlagi Sprememb Pravil. S tem
naj bi poseglo v njegove pravne interese, saj naj bi bil pritožnik
pravilno predlagan za člana Državnega sveta in za elektorja na
podlagi Pravil. Meni, da zato izkazuje pravni interes za vložitev
ustavne pritožbe.
B. – I.
8. Ustavno sodišče je najprej obravnavalo ustavno pri
tožbo Marijana Križmana. Pri tem je poleg izpodbijanega skle
pa Vrhovnega sodišča upoštevalo tudi že omenjena sklepa
Vrhovnega sodišča z dne 30. 10. 2007. Z njima je Vrhovno
sodišče odpravilo odločbi Volilne komisije o zavrnitvi pritožb
Marijana Križmana in Viktorja Markeziča glede nepravilno
sti v postopku kandidiranja, odpravilo vse akte Občinskega
sveta MOK, ki so bili izdani na podlagi Sprememb Pravil, ter
naložilo, da se vsa volilna opravila za volitve v Državni svet
v MOK izvedejo v skladu s Pravili; volilna opravila, opravljena
na podlagi teh Pravil, pa ostanejo v veljavi. To pomeni, da so
bili z navedenima sklepoma Vrhovnega sodišča odpravljeni
predlogi kandidatur za elektorje in za člana Državnega sveta,
ki so bili vloženi na podlagi Sprememb Pravil, posledično pa
tudi odločitvi Občinskega sveta MOK v zvezi s temi kandi
daturami. Pri tem je treba upoštevati, da je Volilna komisija
ta seznam in kandidaturo za člana Državnega sveta potrdila
tako, da je z enim dejanjem odločila o potrditvi in o pritožbah,
ki sta bili vloženi zaradi nepravilnosti v postopkih kandidiranja.
Zato je Vrhovno sodišče s sklepoma, s katerima je odpravilo
odločbi o zavrnitvi pritožb in tudi vse akte MOK, ki so bili izdani
na podlagi Sprememb Pravil, posredno odpravilo tudi odločbi
Volilne komisije o potrditvi izvoljenih elektorjev in o potrditvi
kandidature za člana Državnega sveta, ker ne obstajajo akti
MOK, ki naj bi jih ti dve odločbi potrjevali. Glede na navedeno
sta odločbi Volilne komisije z dne 24. 10. 2007 postali pravno
neobstoječi. Zato ju Vrhovno sodišče z izpodbijanim sklepom
ni moglo odpraviti, temveč je lahko le v obrazložitvi pojasnilo,
zakaj predlogu pritožnika v delu ni moglo ugoditi. Zaradi tega
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je neutemeljen očitek pritožnika Marijana Križmana, da mu
je Vrhovno sodišče z izpodbijanim sklepom kršilo pravico do
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
9. Pritožnik Marijan Križman zatrjuje tudi, da naj bi mu Vr
hovno sodišče z izpodbijanim sklepom kršilo pravico kandidirati
za člana Državnega sveta, ki naj bi jo zagotavljal 43. člen Usta
ve. Glede na odločitve Vrhovnega sodišča v zvezi s potekom
postopka volitev v Državni svet v MOK do izvolitve kandidata za
člana Državnega sveta iz MOK še ni prišlo, sodelovanje v po
novnih postopkih za te volitve pa je pritožniku omogočeno. Ker
postopki še niso zaključeni, do kršitev, kot jih zatrjuje pritožnik,
niti ni moglo priti in so njegovi očitki o kršitvah človekovih pravic
neutemeljeni. Glede na povedano je Ustavno sodišče ustavno
pritožbo zavrnilo.
B. – II.
10. Glede pritožb Borisa Popoviča ter Janija Bačiča in
drugih je moralo Ustavno sodišče najprej ugotoviti, ali imajo
pritožniki še pravni interes, kar pomeni, da bi se z morebi
tno ugoditvijo ustavnima pritožbama njihov pravni položaj
lahko izboljšal. V postopku preizkusa ustavnih pritožb Bori
sa Popoviča ter Janija Bačiča in drugih je namreč Ustavno
sodišče ugotovilo, da je Volilna komisija na podlagi odločb
o potrditvi seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo
št. 041-1/2007-41 in o potrditvi kandidature za člana Državne
ga sveta št. 041-1/2007-1, obeh z dne 24. 10. 2007, objavila
seznam potrjenih elektorjev in seznam potrjenih kandida
tur za volitve članov Državnega sveta predstavnika lokalnih
interesov za 18. volilno enoto. Na ta dva seznama so bili
uvrščeni tudi pritožniki. Ker glede na ugotovitve iz 7. točke
te obrazložitve odločbi Volilne komisije z dne 24. 10. 2007
pravno ne obstajata, tudi ne moreta biti podlaga za Seznam
potrjenih predstavnikov v volilno telo z dne 13. 11. 2007 in
Seznam potrjenih kandidatur za člana Državnega sveta z dne
5. 11. 2007. Oba seznama zato ne moreta pravno učinkovati.
Tega dejstva ne more spremeniti niti objava teh seznamov na
spletnih straneh DVK. Glede na navedeno je Ustavno sodišče
ugotovilo, da pritožniki izkazujejo pravni interes za obravnavo
njihovih ustavnih pritožb.
11. Pritožnik Boris Popovič izpodbija odločitev Vrhovnega
sodišča v delu, ki se nanaša na njegovo kandidaturo za člana
Državnega sveta. Zatrjuje kršitev pravic iz 43. in iz 44. člena
Ustave, kar utemeljuje z navedbo, da naj bi bila njegova kandi
datura vložena na podlagi Pravil in v rokih, ki so veljali v času
razpisa volitev. Izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča, ki od
pravlja odločbo Volilne komisije z dne 5. 11. 2007 o potrditvi
te kandidature, naj bi mu glede na to odvzemal pravico do
sodelovanja na volitvah v Državni svet.
12. Iz prilog, ki jih je pritožnik priložil ustavni pritožbi, je
razvidno, da je Komisija 8. 10. 2007 sprejela sklep, da se ustavi
dotedanji postopek, začet 19. 9. 2007, in odpravijo izvršena de
janja te Komisije v zvezi s postopkom predlaganja kandidatov
za izvolitev elektorjev MOK in za določitev kandidata za člana
Državnega sveta, kandidature, ki so bile dotlej vložene, pa se
upoštevajo. V tem sklepu je Komisija določila nov rok za vlaga
nje kandidatur za izvolitev elektorjev in za kandidata za člana
Državnega sveta, in sicer do 15. 10. 2007 do 10. ure. Iz tega
sklepa Komisije izhaja, da je bil sprejet na podlagi Sprememb
Pravil. Kandidatura pritožnika za določitev kandidata MOK za
člana Državnega sveta je bila na podlagi Sprememb Pravil
vložena 15. 10. 2007. Glede na to ne drži trditev pritožnika,
da je kandidaturo vložil v skladu s Pravili, ki so veljala v času
razpisa volitev.
13. Vrhovno sodišče je v izpodbijanem sklepu upošte
valo svoje odločitve iz sklepov z dne 30. 10. 2007, da mora
MOK ponovno izvesti volilna opravila za volitve v Državni svet
na podlagi Pravil, kar zavezuje tudi Volilno komisijo. V teh
sklepih je Vrhovno sodišče pravilno ugotovilo, da je pritožnik
vložil svojo kandidaturo na podlagi Sprememb Pravil. Zato je
v izpodbijanem sklepu Vrhovno sodišče utemeljeno izhajalo iz
svojih prejšnjih odločitev v tej zadevi in je odločbo o potrditvi
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pritožnikove kandidature odpravilo. Glede na to bi pritožnik
v MOK na podlagi Pravil lahko vložil novo kandidaturo za
kandidata za člana Državnega sveta, česar pa (še) ni storil.
Z izpodbijano odločitvijo Vrhovno sodišče ni spremenilo svojih
prejšnjih odločitev, ampak jih je upoštevalo, zato pritožniku ni
onemogočilo sodelovanja na volitvah v Državni svet. Glede
na to so njegovi očitki o kršitvi človekovih pravic, ki naj bi jih
z izpodbijano odločitvijo storilo Vrhovno sodišče, neutemeljeni.
Zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrnilo. Iz
dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da je volilna pravica
za volitve v Državni svet varovana v okviru pravice iz 44. člena
Ustave. Ker pa so navedbe pritožnika očitno neutemeljene,
se Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti, ali bi očitana
kršitev, če bi bila storjena, pomenila tudi kršitev volilne pravice
iz 43. člena Ustave.
B. – III.
14. Glavni očitek Janija Bačiča in drugih pritožnikov se
nanaša na odločitev Volilne komisije, s katero je ugotovila, da
njena prejšnja odločitev z dne 24. 10. 2007, kolikor se nanaša
na pritožnike (3. točka), ni v skladu s sklepoma Vrhovnega
sodišča z dne 30. 10. 2007. Zato ni potrdila njihove uvrstitve
na seznam elektorjev MOK. Vrhovno sodišče je z izpodbijanim
sklepom odločbo Volilne komisije v celoti odpravilo in s tem je
pritrdilo pritožbenim navedbam pritožnikov. Kolikor pritožniki
izražajo nestrinjanje s sklepi Vrhovnega sodišča z dne 30. 10.
2007, pa so te navedbe neupoštevne, saj navedeni odločitvi
Vrhovnega sodišča nista predmet presoje v okviru te ustavne
pritožbe. Glede na navedeno zgolj morebitna ugoditev ustavni
pritožbi in razveljavitev le izpodbijanega sklepa Vrhovnega so
dišča v zvezi z odločbo Volilne komisije ne bi mogla izboljšati
njihovega pravnega položaja. Zato je Ustavno sodišče njihovo
ustavno pritožbo zavrglo.
B. – IV.
15. Iz odločitev Vrhovnega sodišča z dne 30. 10. 2007
torej izhaja, da je treba akte in dejanja, ki so bili opravljeni na
podlagi Sprememb Pravil, ponovno izvesti v skladu s Pravili
ter da volilna opravila, ki so bila izvedena na podlagi teh Pravil,
ostanejo v veljavi. Ker je Vrhovno sodišče takšno odločitev
sprejelo po poteku roka za vložitev kandidatur in seznamov
elektorjev lokalnih skupnosti, novega roka pa ni določilo, pravni
položaj pritožnikov po teh odločitvah ni (bil) jasen. Vrhovno
sodišče je pritožnikom omogočilo sodelovanje na volitvah v Dr
žavni svet, vendar pa ni jasno določilo načina tega sodelovanja.
V skladu z 10. členom Zakona o Državnem svetu (Uradni list
RS, št. 100/05 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZDSve) se glede
vprašanj, ki zadevajo volitve v Državni svet in ki v tem zakonu
niso posebej urejena, primerno uporabljajo določbe Zakona
o volitvah v Državni zbor. Primerna uporaba pomeni, da je
treba upoštevati posebnosti Državnega sveta, ki izhajajo iz
njegove ustavne vloge. Po 96. členu Ustave ga namreč se
stavljajo nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov. Ti morajo imeti možnost, da na volitvah za Držav
ni svet sodelujejo. Zato pri teh volitvah ni mogoče uporabiti
zakona, ki ureja volitve v Državni zbor tako, da bi bil zaradi
nepravilnosti v kandidacijskih postopkih iz teh volitev v celoti
izločen že oblikovan interes ali določena lokalna skupnost, ki
ima v skladu z ZDSve na njih pravico sodelovati. V ta namen je
treba v sporih o zakonitosti kandidatur za volitve v Državni svet
omogočiti odpravo ugotovljenih nezakonitosti še pred volitvami.
Ker je Vrhovno sodišče s svojimi odločitvami vsem pritožnikom
nedvomno omogočilo sodelovanje na volitvah v Državni svet
pod pogoji, ki so veljali v času razpisa teh volitev, bi moralo
svoje odločitve sprejeti tako, da bi se te odločitve na volitvah
v Državni svet lahko izvršile.
16. S tega vidika izpodbijani sklep Vrhovnega sodišča
pritožnike, ki so svoje kandidature vložili pod pogoji Spre
memb Pravil, postavlja v pravno negotov položaj. Vendar pa
se zgolj z njegovo razveljavitvijo njihov pravni položaj ne bi
izboljšal. Ker je treba volilni spor čim hitreje razrešiti v inte

Stran

1660 /

Št.

19 / 25. 2. 2008

resu hitrega in zakonitega oblikovanja telesa, ki se voli, je
Ustavno sodišče določilo način izvršitve svoje odločitve (drugi
odstavek 40. člena v zvezi z 49. členom ZUstS), in sicer je
samo določilo način izvedbe volilnih opravil v MOK. Določilo
je, da se v MOK vsi postopki za letošnje volitve v Državni svet
v celoti izvedejo znova na podlagi Pravil in rokovnika, ki ga
določi DVK. Volitve v 18. volilni enoti se izvedejo po pravilih,
ki veljajo za ponovne volitve, volilna opravila v občinah Izola
in Piran ter volilna opravila Volilne komisije v zvezi z njimi pa
ostanejo v veljavi.
C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena, druge alineje prvega odstavka 55.b
člena in drugega odstavka 40. člena v zvezi s prvim odstavkom
49. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v se
stavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marta Klampfer,
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema, proti sta
glasovala sodnik Grad in sodnik Ribičič. Sodnik Grad je dal
odklonilno ločeno mnenje.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

649.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-668/07-13
Datum: 29. 1. 2008

SKLEP
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus
ustavne pritožbe, ki jo je vložil Simon Švarc, Dravograd, ki ga
zastopa Suzana Leš, odvetnica na Ravnah na Koroškem, na
seji senata 29. januarja 2008

s k l e n i l:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in soci
alnega sodišča št. Pdp 1285/2005 z dne 30. 11. 2006 v zvezi
s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd
1556/2003 z dne 14. 7. 2005 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo pritožnikov tožbeni
zahtevek za plačilo razlik med terenskim dodatkom in dnevni
co. Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljevanju VDSS)
je zavrnilo pritožbo pritožnika zoper takšno odločitev. Hkrati je
odločilo, da se revizija zoper sodbo VDSS ne dopusti.
2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo VDSS
v zvezi s sodbo sodišča prve stopnje. V ustavni pritožbi po
jasnjuje, da je na Vrhovno sodišče vložil pritožbo zoper sklep
VDSS o nedopuščenosti revizije, ustavno pritožbo zoper sodbo
VDSS pa vlaga, da bi si zavaroval rok 60 dni od vročitve posa
mičnega akta, s katerim je bilo v zadevi odločeno po vsebini.
Navaja, da so prvostopna sodišča in tudi Višje sodišče v enakih
primerih tožnikom priznavala razlike med terenskim dodatkom
in dnevnico. Meni tudi, da se Višje sodišče neutemeljeno skli
cuje na sodno prakso Vrhovnega sodišča, ker naj ne bi šlo za
enake primere. Opozarja, da je tožena stranka nekaterim za
poslenim in za določeno obdobje tudi njemu samemu priznala
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upravičenost do izplačila razlik med terenskim dodatkom in
dnevnico, zato naj ne bi bil enako obravnavan. Uveljavlja krši
tev drugega odstavka 14. člena in 22. člena Ustave.
B.
3. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo VDSS,
s katero je to sodišče potrdilo sodbo sodišča prve stopnje o za
vrnitvi pritožnikovega tožbenega zahtevka za plačilo razlik med
terenskim dodatkom in dnevnico v skupnem znesku 491.368
SIT. Zakon revizije v takšnih sporih ne dovoljuje (31. člen Za
kona o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 2/04 –
v nadaljevanju ZDSS-1, v zvezi z drugim odstavkom 367. člena
Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.
– ZPP), sodišče VDSS pa je tudi ni dopustilo. Skladno s prvim
odstavkom 32. člena ZDSS-1 Višje sodišče dopusti revizijo,
(1) če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati
odločitev o pomembnem pravnem vprašanju (2) ali če odločba
sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega so
dišča glede vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni
praksi sodišč druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni eno
tnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo. Zoper sklep
o nedopuščenosti revizije lahko stranka, ki meni, da odločitev
sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega
sodišča glede vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali da
v sodni praksi sodišč druge stopnje o tem pravnem vprašanju
ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo, vloži
pritožbo na Vrhovno sodišče (tretji odstavek 32. člena ZDSS-1).
Pritožbe zoper sklep o nedopuščenosti revizije glede odločitve
VDSS, da se revizija ne dopusti, ker od odločitve Vrhovnega
sodišča ni mogoče pričakovati odločitve o pomembnem prav
nem vprašanju, Zakon ne dovoljuje.
4. Glede na to, da lahko ustavni pritožnik z vložitvijo
pritožbe zoper sklep VDSS o nedopuščenosti revizije v do
ločenih primerih doseže dopustitev in posledično odločanje
Vrhovnega sodišča o reviziji, pri čemer je ena izmed možnih
odločitev, ki jih lahko sprejme Vrhovno sodišče, ko odloča
o reviziji, tudi razveljavitev izpodbijane sodbe VDSS, je moral
senat v tej zadevi najprej odločiti o tem, ali to dejstvo vpliva
na dopustnost ustavne pritožbe, vložene neposredno zoper
meritorno odločitev VDSS. Senat je določil, da bo glede
vprašanja izpolnjenosti procesnih predpostavk za ustavno
pritožbo v primerih dovoljene revizije ravnal po naslednjih
pravilih:
a) Vložitev pritožbe zoper sklep, da se revizija ne dopu
sti, pomeni procesno predpostavko v primerih, ko pritožnik
v ustavni pritožbi uveljavlja očitek o kršitvi 22. člena Ustave
zaradi odstopa izpodbijane odločitve od ustaljene sodne pra
kse. Glede na to, da lahko stranka odpravo te kršitve doseže
pred Vrhovnim sodiščem, pred izčrpanjem tega pravnega
sredstva namreč niso izpolnjene procesne predpostavke za
obravnavo tega očitka pred Ustavnim sodiščem. Pritožnik
lahko ta očitek uveljavlja v ustavni pritožbi zoper sklep Vrhov
nega sodišča, če Vrhovno sodišče ne ugodi njegovi pritožbi
zoper sklep VDSS, da se ne dopusti revizija, vloženi iz tega
razloga.
b) Pritožnik lahko vloži ustavno pritožbo neposredno zo
per meritorno odločitev VDSS, pri čemer je odločitev o ustavni
pritožbi odvisna od zatrjevanih kršitev, in sicer:
– če zatrjuje izključno kršitev 22. člena Ustave zaradi
odstopa izpodbijane odločitve od ustaljene sodne prakse,
senat ustavno pritožbo zaradi neizčrpanja pravnih sredstev
zavrže;
– če očitka o kršitvi 22. člena Ustave zaradi odstopa
od ustaljene sodne prakse ne uveljavlja, senat obravnava
ustavno pritožbo glede drugih zatrjevanih kršitev človekovih
pravic;
– če pritožnik poleg očitka o kršitvi drugih človekovih
pravic uveljavlja tudi očitek o kršitvi 22. člena Ustave zaradi
odstopa izpodbijane odločitve od ustaljene sodne prakse,
senat ustavno pritožbo glede drugih zatrjevanih kršitev obrav
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nava, glede očitka o odstopu od sodne prakse pa šteje, da za
njegovo obravnavo niso izpolnjene procesne predpostavke.
c) Z vložitvijo pravočasne in dopustne pritožbe zoper
sklep VDSS, da se ne dopusti revizija, si stranka varuje rok
za vložitev ustavne pritožbe zoper meritorno odločitev VDSS.
Rok 60 dni za vložitev ustavne pritožbe teče od vročitve skle
pa, s katerim Vrhovno sodišče zavrne njeno pritožbo zoper
sklep VDSS, da se ne dopusti revizija.
5. Skladno z navedenimi pravili je senat preizkusil tudi
ustavno pritožbo v tej zadevi. Pritožnik ji očita, da odstopa
od sodne prakse in da je v neskladju z načelom enakosti
pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Kršitev
načela enakosti pred zakonom utemeljuje z navedbami o ne
enaki obravnavi, ker naj bi tožena stranka nekaterim njegovim
sodelavcem priznala plačilo razlik med terenskim dodatkom in
dnevnico. Z očitki o neenaki obravnavi, naslovljenimi na delo
dajalca, pritožnik ne more utemeljiti neustavnosti izpodbijane
sodbe. Če naj bi bila takšna neenaka obravnava posledica
različnih odločitev sodišč o pravno enakih primerih, pa gre
dejansko tudi v tem delu za očitek o odstopu od sodne prakse.
Kot je pojasnjeno v prejšnji točki obrazložitve, za obravnavo
tega očitka niso izpolnjene procesne predpostavke. Zato se
nat utemeljenosti tega očitka ni preizkušal.
6. Glede na navedeno senat ustavne pritožbe ni sprejel
v obravnavo.
C.
7. Senat je ta sklep sprejel na podlagi drugega odstavka
55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču v sestavi: predsednik
senata mag. Miroslav Mozetič ter člana dr. Janez Čebulj in
mag. Marta Klampfer. Sklep je sprejel soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik senata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
650.

Poročilo o gibanju plač za december 2007

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za december 2007
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za december 2007 je znašala 1.342,80 EUR in je
bila za 10,0 odstotka nižja kot za november 2007.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za december 2007 je znašala 870,70 EUR in je bila
za 7,9 odstotka nižja kot za november 2007.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–de
cember 2007 je znašala 1.284,79 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–de
cember 2007 je znašala 834,50 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober
2007–december 2007 je znašala 1.379,67 EUR.
Št. 9611-16/2008/2
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
651.

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje in okvara)

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,
št. 141/06) in na podlagi 3. člena Statuta Turistično gostinske
zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije je upravni odbor
Turistično gostinska zbornica na 5. redni seji dne 14. 2. 2008
sprejel

PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje in okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina odpisa (kalo, razsip,
razbitje in okvara), ki se šteje v gostinski dejavnosti za običaj
nega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja.
Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na
blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga
(sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uniče
nje blaga zaradi ravnanja (manipulacije) z blagom v gostinskih
obratovalnicah. Običajni primanjkljaj in uničenje blaga se ne
šteje za jemanje blaga za neposredne namene po predpisih
o davku na dodano vrednost. Pomenijo najvišjo dovoljeno vre
dnost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje
davka na dodano vrednost.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za gostince, ki v svojih
aktih nimajo določenih stopenj običajnega odpisa oziroma uni
čenja blaga.
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara)
do višine, določene s tem pravilnikom, se šteje za odpis, ki je
oproščen plačila davka na dodano vrednost. Od odpisa, ki
presega odpis, izračunan na podlagi stopenj iz tega pravilnika,
se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
3. člen
Gostinci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje bla
ga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah
(odpis blaga).
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi
lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže
na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravna
nju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače
ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri rav
nanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, ke
ramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi
kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spre
membo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti
blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga,
– z izrednim popisom blaga v obratu ali skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno
sestavi zapisnik.
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II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob običajnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in stro
kovnem ravnanju z blagom se v gostinstvu šteje kot običajen
odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga,
izračunan od nabavne vrednosti v obračunski dobi prodanega
blaga po naslednjih stopnjah:
A) Živilski izdelki:
1. sadje in zelenjava
2. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca
ter izdelki rastlinskega izvora, ki imajo podobne
lastnosti kot mesni in mlečni izdelki
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in
zmrznjeni), razen embaliranih
4. pekovski in slaščičarski izdelki
5. ostali embalirani živilski izdelki
B) Embalaža (vračljiva):
– steklena
– ostala
C) Drugi izdelki široke porabe:
– lomljivi izdelki (izdelki iz stekla: kozarci,
steklenice, vrči, lučke ipd.)
– plastični, keramični ali porcelanski izdelki
za gostinstvo
– ostali drobni inventar (pribor, kuhinjski
in strežni inventar)

5,00
2,00
3,00
4,00
0,50
0,50
0,25
2,50
1,00
0,50.

III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po
enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu,
razbitju in okvari), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 30/99.
Predsednik
Turistično gostinske zbornice pri GZS
Danilo Daneu l.r.

652.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za
gozdarstvo

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo
Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05 in 37/06)
stranke:
GZS – Združenje za gozdarstvo, na strani delodajalcev
in
Sindikat Gozdarstva Slovenije, na strani delojemalcev
sklepata:

TARIFNO PRILOGO
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. Osnovne plače
Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarif
nih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska
dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih

za avgust 2007, se za januar 2008 povečajo za 3,7% in za
mesec januar 2008 in dalje znašajo:

Tarifni razred

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela
Najbolj zahtevna dela
Izjemno zahtevna dela

A
B
Najnižja osnovna bruto plača
za polni delovni čas
EUR
EUR
557,65
557,65
564,44
634,21
575,74
717,39
598,35
761,65
670,05
781,56
789,53
821,40
889,19
1012,52
1053,60
1197,46
1259,10
1431,73

2. Uskladitve plač
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so najnižje osnovne
bruto plače iz prejšnje točke usklajene z inflacijo v letu 2007.
3. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini
700 € za poln delovni čas in ne več kot določa podzakonski
akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je vezano na
pravico do letnega dopusta, ki se delavcu odmerja v skladu
z ZDR in ZDR-A.
4. Prehrana med delom
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med
delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim
aktom Vlade RS.
5. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in
z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta
ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek, določen
s podzakonskim aktom Vlade RS.
6. Službena potovanja
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem poto
vanju v skladu s podzakonskim aktom Vlade RS.
7. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, upo
rablja pa se od 1. 1. 2008. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2008
in se njena veljavnost podaljša vsako leto za eno leto kolikor se
stranki kolektivne pogodbe ne dogovorita drugače.
Z dnem ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list
RS, št. 37/06), sklenjena 23. 2. 2006.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Ostalo
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice
Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slove
nije takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne
uporabe.
Ljubljana, dne 12. februarja 2008
Predstavnik delodajalcev
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.

Predstavnik delojemalcev
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
13. 2. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/6 o tem, da je
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo vpisana
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zapo
redno številko 29.

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
CERKNICA
653.

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra
vi (ZLS-UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS,
št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto
2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina prora
čuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

v EUR
Proračun
2008
13.373.134
7.671.060
6.629.448
5.638.748
640.000
350.700
–
1.041.612
409.495
20.000
36.000
576.117
2.156.942
432.746
1.724.196

3.545.132

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega pror.
iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX = -III)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. 2007

1.969.428
1.575.704
15.624.436
2.240.650
487.704
1.666.246
80.000
6.700
3.002.487
53.000
1.203.544
415.545
1.330.398
10.066.127
10.066.127
315.172
162.224
152.948
–2.251.302

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000
251.302
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Splošni del občinskega proračuna je sestavljen po podro
čjih ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco pri
hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za
obdobje 2008–2011, so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, do
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodek požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne
ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja proračunske po
rabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem pol
letju poroča v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in
njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 100%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab
nika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 0,05%
skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.000 € župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Uradni list Republike Slovenije
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Cerknica, v letu 2008 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2008 zadolžijo samo
s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem
obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega
sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-1-0035/2007-6
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

654.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 127/06 – uradno prečiščeno besedilo),
26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00)
je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 14. 2.
2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.252 € odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

1. člen
Spremeni se tretja alinea prvega odstavka 8. člena Od
loka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica (Uradni list RS, št. 32/04, 69/04) in se na novo glasi:
»Ivana Čampa, Nova vas«.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu finan
ciranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine
2.000.000 € za prevzete in realizirane investicije.

Št. 007-0001/2007-16
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.
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655.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, popravek 8/03, 33/07) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet
Občine Cerknica na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
1. člen
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica (Ura
dni list RS, št. 17/06) se v 2. členu spremeni in dopolni tako, da
se 2. člen pravilno glasi:
»Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina) lahko uvelja
vlja predkupno pravico na nepremičninah:
– na delih ureditvenih območij naselij, kot so določena
z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine;
– izven njih na obstoječih infrastrukturnih omrežjih in
objektih in območjih predvidenih za gradnjo infrastrukturnih
omrežij in objektov.
Območja, na katerih so predvidene prostorske ureditve
v javno korist in na katerih lahko občina uveljavlja predkupno
pravico, sestavljajo naslednje parcele:
– v območju naselja Grahovo, kjer je predvidena izdelava
občinskega lokacijskega načrta;
– območje Solzna: 1825, 1277/3, 1277/4, 1287, 1272 in
1273, vse k.o. Grahovo;
– v območju naselja Begunje pri Cerknici, in sicer zemlji
šča s parc. št.: 1477/1, 1479/1, 1551/1, 1550, 1549/1, 1555/1,
1554/1 in 1560/1, vse k.o. Begunje pri Cerknici.
Na teh območjih Občina Cerknica uveljavlja predkupno
pravico, saj je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes.«
2. člen
Kartografsko gradivo, iz katerega je razvidno območje
predkupne pravice, je na vpogled na Občini Cerknica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2006
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

656.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine
Cerknica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ura
dno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2),
23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in
126/07), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99),
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Ura
dni list RS, št. 41/99) in 18. in 101. člena Statuta Občine Cer
knica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica
na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica
1.
Zemljišču s parc. št. 3517/5, neplodno, v površini 79 m2,
vpisani v vl. št. 2225, k.o. Dolenja vas, vpisana kot grajeno
javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, se od
vzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javne
ga dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda
občinska uprava na podlagi tega sklepa. Po pravnomočnosti
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru
lokalnega pomena.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Repu
blike Slovenije.
Št. 7113-15/2006-10
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

657.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05,
93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Zakona o javnih cestah
(uradno prečiščeno besedilo ZJC – UPB1, Uradni list RS,
št. 33/06), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99),
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski
svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremič
ninah, na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Zemljišča s:
– parc. št. 1304/97, pot v izmeri 667 m2, vpisana v vl.
št. 542, k.o. Bločice, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 801/18, neplodno v izmeri 1245 m2, vpisana
v vl. št. 220, k.o. Unec, vknjižena kot družbena lastnina, imetnik
pravice uporabe Občina Cerknica,
– parc. št. 993/146, pot v izmeri 1860 m2, vpisana v vl.
št. 1944, k.o. Rakek vknjižena kot javno dobro – ceste,
– parc. št. 77/287, pot v izmeri 2535 m2, vpisana v vl.
št. 32, k.o. Lipsenj, vknjižena kot Družbena lastnina, imetnik
pravice uporabe Občina Cerknica,
– parc. št. 3517/3, cesta v izmeri 9339 m2, vpisana v vl.
št. 2225, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 3517/5, neplodno v izmeri 79 m2, vpisana v vl.
št. 2225, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 3524, pot v izmeri 1895 m2, vpisana v vl.
št. 2214, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
matična številka: 5880157.
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II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis za
znambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokal
nega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, matična številka: 5880157.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 711-3-0002/2008
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

KAMNIK
658.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne
13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kamnik za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2008 dolo
čajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

v EUR
Proračun
leta 2008
19.038.964
18.094.303
15.320.991
12.701.981
2.154.520
464.490
0

71

NEDAVČNI PRIHODKI
2.773.312
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
954.441
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
45.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
105.929
714 Drugi nedavčni prihodki
1.637.942
72 KAPITALSKI PRIHODKI
90.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
40.400
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
50.000
73 PREJETE DONACIJE
41.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
41.200
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
806.384
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
806.384
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
6.677
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
6.677
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
23.118.787
40 TEKOČI ODHODKI
5.122.252
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.270.714
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
196.990
402 Izdatki za blago in storitve
1.805.648
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
1.848.900
41 TEKOČI TRANSFERI
8.883.654
410 Subvencije
110.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.117.218
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
844.154
413 Drugi tekoči domači transferi
3.811.382
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.640.483
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.640.483
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
472.398
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
360.643
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
111.755
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–4.079.823
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
292.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
292.000
750 Prejeta vračila danih posojil
2.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
290.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
50.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
50.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
50.000
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
242.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55 ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.837.823
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.079.823
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.843.186
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upora
bijo za namene, določene v tem zakonu
2. taksa za obremenjevanje vode
3. taksa za odlaganje odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
6. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene,
določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
7. prihodki iz naslova komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah 1101, 8297,
9162 in 9304 – sklad za odpravo nesorazmerij v plačah, ki
niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto
za isti namen.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po
sameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva po
večati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer
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se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziro
ma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se
s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40%.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračun
skimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Ka
mnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu proračuna
Občine Kamnik za leto 2008.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o preraz
poreditvah med proračunskimi postavkami oziroma med po
sameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik
krajevne skupnosti.
Če se med letom ugotovi, da določena proračunska postav
ka ni uvrščena v ustrezni podprogram po programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov, lahko župan oziroma za krajevno
skupnost predsednik krajevne skupnosti takšno proračunsko
postavko prerazporedi v drug podprogram.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti, kot je določeno v dru
gem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti pre
vzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega
sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, ra
zen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje ob
veznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
40%, mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na pod
lagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje
investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ter spremljajo
čih športnih objektov in ureditve zunanje okolice po projektu.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
45.900 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do
višine 8.400 € župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve
nad 8.400 € za posamezen primer odloča na predlog župana
občinski svet.
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Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev pro
računske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu pro
računa Občine Kamnik za leto 2008.
Proračunski sklad za financiranje investicij na po
dročju osnovnega šolstva se v letu 2008 oblikuje v višini
1.800.150 €.
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bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.

8. člen

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne po
sle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem
finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov
v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobi
tve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno
soglasje občinskega sveta.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in
nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih
sredstev. Župan ima pravico odločati o odtujitvi premičnega
premoženja v lasti občine do višine 8.400 € v posameznem
primeru.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave od
piše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da
je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga
ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z od
pisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naro
čila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene
pisna pogodba. Obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago
in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so
brez DDV-ja) se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo
z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme fi
nančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 €
za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem
zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo
v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije
ter kot naložbe v državne vrednostne papirje, ob upoštevanju
načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi
denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča ob
činskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2008 in v zaključnem računu pro
računa Občine Kamnik za leto 2008.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima
pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0102/2007-3/2
Kamnik, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

659.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja –
ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07),
51. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list
RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07)
in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne
13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 96/99, 21/03, 112/04, 17/06, 58/06) se črtata peti in
šesti odstavek 16. člena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 15. 4. 2008.
Št. 01504-32/99
Kamnik, dne 15. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

660.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih služ
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 94/07), 51. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06
in 126/07) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik
na 12. seji dne 13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Ob
čini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01, 112/04 in 17/06)
se v 16. členu črta druga alinea petega odstavka.
2. člen
Črtata se prva alineja petega odstavka ter šesti odstavek
16. člena.
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pri
spevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu
za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije (Uradni
list RS, št. 27/98).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri čemer se 2. člen začne uporabljati
15. 4. 2008.
Št. 01504-35/1999
Kamnik, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

KRANJ
661.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj«

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,
51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07) so Svet Mestne ob
čine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 ter občinski sveti Občine
Cerklje na Gorenjskem na 7. seji dne 28. 11. 2007, Občine Je
zersko na 7. seji dne 13. 11. 2007, Občine Naklo na 9. seji dne
18. 10. 2007, Občine Preddvor na 10. seji dne 18. 10. 2007,
Občine Šenčur na 10. seji dne 28. 11. 2007 in Občine Tržič na
10. seji dne 28. 11. 2007, sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Kranj«
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja skupni organ občinske
uprave Mestne občine Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem,
Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič (v nadaljevanju:
občine ustanoviteljice), za učinkovitejše izvrševanje upravnih
nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na
območju teh občin.
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Skupni organ občin ustanoviteljic se imenuje »Medobčin
ski inšpektorat Kranj« (v nadaljevanju: inšpektorat).
2. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravne
ga organa občin ustanoviteljic. Služba v sestavi inšpektorata je
Medobčinsko redarstvo.
Sedež inšpektorata je v Kranju, Slovenski trg 1.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je
napis »Medobčinski inšpektorat Kranj«, ob spodnjem robu pa
sedež inšpektorata »Slovenski trg 1, Kranj«.
V primeru potrebe inšpektorata, so ustanoviteljice dolžne
vsaka na svojem sedežu zagotoviti prostor, kjer bo nadzorni
organ lahko opravljal svoje delo.
3. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo
njihovi župani. Ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki jih
skliče župan Mestne občine Kranj, pobudo za to pa lahko
poda vsaka ustanoviteljica. Za sprejem odločitve je potreben
sporazum vseh županov ustanoviteljic. Kolikor je nujno po
trebno za nemoteno delo inšpektorata, lahko začasno rešitev,
po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Mestne
občine Kranj.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti usta
noviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani. Z njo
podrobneje določijo pravice in obveznosti do inšpektorata,
načrtovanje, programiranje, način dela, poročanja, financiranja,
opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za in
špektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomemb
ne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnim načrtom za
posamezno ustanoviteljico.
4. člen
Inšpektorat opravlja nalogo izvajanja inšpekcijskega in
redarskega nadzora na področju, ki ga ureja predpis ustanovi
teljice, skladno z zakonom ali predpisom, ki velja na območju
ustanoviteljice.
Oznake na uniformi in službeni izkaznici, ki jo uporablja
pooblaščena uradna oseba inšpektorata, so oznake inšpek
torata.
Inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo se opravlja
v posamezni ustanoviteljici upoštevajoč potrebe in posebnosti
posamezne občine ustanoviteljice po ključu, ki bo določen
v pogodbi iz tretjega člena tega odloka.
Nadzor se opravlja kot redni mesečni nadzor na podlagi
določil pogodbe iz tretjega člena tega odloka ali kot izre
dni nadzor na podlagi vsakokratne zahteve občine ustano
viteljice.
5. člen
Pri izvrševanju upravne naloge nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost
sodi naloga.
Upravni akt ali akt v postopku o prekršku, ki ga
izda pooblaščena oseba inšpektorata, ima v glavi naziv
inšpektorata. Izdaja se v imenu krajevno pristojne občine
ustanoviteljice.
Uradniki v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje
o prekrških.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata kot uradnik na po
ložaju.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat,
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja dela in
naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in
učinkovito delo.
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Po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic,
vodja inšpektorata sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest
v inšpektoratu.

ko bodo sklenjene dodatne zaposlitve v skladu s petim odstav
kom 10. člena in ko bodo dodatno zaposleni javni uslužbenci
opravili ustrezne strokovne izpite.

8. člen
Sredstva za zaposlene, materialne stroške in stroške sku
pnih projektov v inšpektoratu zagotavljajo občine ustanoviteljice
v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno
občino ustanoviteljico. Strošek dopolnilnega programa (zapu
ščena vozila, posebne akcije, projekti), pokriva občina ustano
viteljica v skladu s svojim programom. Finančno razmerje do
tretje osebe (prihodki od glob, taks ipd.) se obračuna v skladu
s predpisom, prihodek pa pripada občini ustanoviteljici, kjer je
prekršek nastal.
Podatke o načrtovanih in realiziranih odhodkih za inšpek
torat zagotavlja Mestna občina Kranj.

13. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije po tem, ko so ga v enakem besedilu
sprejeli vsi občinski sveti in Svet Mestne občine Kranj. Za ob
javo poskrbi Mestna občina Kranj.
Št. 032-0005/2008-44/01
Kranj, dne 28. novembra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

9. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne
naloge in pristojnosti na področjih nadzora v skladu z določili
3. člena tega odloka.

Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

10. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
inšpektorata. Svojo namero mora podati pisno ostalim žu
panom občin ustanoviteljic najmanj 9 mesecev pred iztekom
tekočega leta.
Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse ob
veznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe usta
novitvenega akta.
Občina, ki izstopa iz inšpektorata mora prevzeti v izvrši
tev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz odločitev inšpektorata v upravnih postopkih in postopkih
o prekršku, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno
pristojnost.
Kolikor inšpektorat preneha delovati, Mestna občina Kranj
prevzame stvari, pravice in sredstva inšpektorata ter število
zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala na dan pred pričetkom
delovanja inšpektorata, katerim se ne sme poslabšati položaj
glede na položaj, ki so ga imeli v inšpektoratu.
Glede dodatnih javnih uslužbencev, ki so se zaposlili
po pričetku delovanja inšpektorata v okviru potreb, določenih
v pogodbi o medsebojnih razmerjih in v morebitnih dodatkih
k tej pogodbi, se v primeru izstopa posamezne občine ustano
viteljice ali razpada skupnega organa, občine ustanoviteljice
dogovorijo, katera bo prevzela status delodajalca. V primeru,
da tega ne stori nobena od njih, se ravna v skladu z delovno
zakonodajo.
11. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da nalogo inšpektorata
prevzame Mestni inšpektorat Mestne občine Kranj z vsemi
stvarmi, pravicami in sredstvi ter zaposlenimi v Mestnem in
špektoratu.
Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za delo inšpek
torata in nastopa kot delodajalec za zaposlene javne uslužben
ce v skladu z omejitvami iz 10. člena odloka.
Ostale ustanoviteljice zagotavljajo sredstva skladno z do
ločili 3. člena tega odloka.
Inšpektorat prične z delom v skladu z določili 3. člena
tega odloka.
Prehodne in končne določbe
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da se upravne naloge
na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju
občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šen
čur in Tržič v obsegu, kot je opredeljen v 2. in 3. členu pogodbe
o medsebojnih razmerjih, pričnejo izvrševati v polnem obsegu,

Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l.r.
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

KRŠKO
662.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II

Na podlagi 61. člena, v povezavi z 99. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 –
ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS, 14/07 – ZSPDPO in
60/07) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 18. seji dne 11. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list SRS,
št. 9/87, Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98 in 62/05), ki jih
je izdelal Savaprojekt, d.d. Krško, pod št. 06283-00.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 3. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda bese
dilo, ki glasi:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Spodnji
Grič II. v celoti obsega zemljišča s parc. št. 972/133, 972/134,
972/135, 972/136, 972/137, 972/138, 972/139, 972/140,
972/141, 972/142, 972/143, 972/144, 972/157, 972/158,
972/170, 972/171, 972/172, 972/173, 972/174, 972/175,
972/176, 972/177, 972/178, 972/179, 972/180 in 972/181,
972/150; vse k.o. Leskovec in del zemljišč s parc. št. 972/22 in
972/19, k.o. Leskovec.
Na ureditvenem območju je načrtovana gradnja dveh
večstanovanjskih objektov z oskrbovanimi stanovanji, dozidava
obstoječe krajne vrstne hiše ob Leskovški cesti ter gospo
darska javna infrastruktura. Območje se ureja in izvaja pod
pogoji, z etapnostjo in v okviru dopustnih toleranc, določenih
v besedilnem in kartografskem delu predmetnih sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta.
Poleg ureditvenega območja, je predmet sprememb in
dopolnitev odloka pod določenimi pogoji tudi postavitev eno
stavnega objekta na območju zemljišč s parc. št. 972/145,
972/146, 972/147, 972/148, 972/149, 972/150; vse k.o.
Leskovec.«

glasi:

3. člen
V 10. členu se za zadnjim odstavkom doda odstavek, ki

»Na območju dveh nizov nerealiziranih vrstnih hiš se
s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta dolo
či gradnja dveh večstanovanjskih objektov z maksimalno
21 stanovanji v posamezni stavbi. Objekta sta etažnosti P+2
z možnostjo izvedbe kleti v enem nivoju, tlorisnega gabarita
48,1 x 12,7 m. Z istimi spremembami se načrtuje dozidava
krajne vrstne hiše Leskovške ceste. Vsi pogoji so določeni
v besedilnem in kartografskem delu sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta.«
4. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
»S spremembo zazidalnega načrta se prostorsko ureja
južni del stanovanjskega območja Spodnji Grič, in sicer med
obstoječim nizom vrstnih hiš pri dializnem centru in obstoje
čim večstanovanjskim objektom v Kovinarski ulici. Vzporedno
z obstoječim nizom vrstnih hiš je načrtovana gradnja dveh
objektov oskrbovanih stanovanj, dozidava obstoječe krajne
vrstne hiše Leskovške ceste ter vsa potrebna prometna, ko
munalna, energetska in druga gospodarska javna infrastruk
tura območja.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo
odlok, besedilo, kartografski del in priloge, z naslednjo vse
bino:
Odlok (A)
Vsebina besedila (B):
1. UVOD
2. PREDMET; OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. UREDITVENO OBMOČJE
3.1 OBMOČJE SPREMEMB
3.2 MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3.3 VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
3.4 LEGA
3.5 SKUPNO VPLIVNO OBMOČJE
4. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PRO
STOR
4.1 OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE
UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4.2 VRSTE OBJEKTOV, VRSTE DOPUSTNIH GRA
DENJ, RAZMESTITEV PREDVIDENIH DEJAVNOSTI
4.3 RAZPOREDITEV JAVNIH IN DRUGIH SKUPNIH
POVRŠIN Z NJIHOVO FUNKCIONALNO IN OBLIKOVNO
ZASNOVO
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4.4 LEGA OBJEKTOV NA ZEMLJIŠČU Z NJIHOVO
FUNKCIONALNO, TEHNIČNO IN OBLIKOVNO ZASNOVO
4.5 TEHNIČNI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEK
TIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV TER UREJANJE PO
VRŠIN
5. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NA
NJO
5.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA
5.2 ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
5.3 PLINOVODNO OMREŽJE
5.4 KANALIZACIJA
5.5 VODOVOD
5.6 OMREŽJE ZVEZ
5.7 ODPADKI
6. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
6.1 OHRANJANJE NARAVE
6.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
6.3 VARSTVO ZRAKA
6.4 VARSTVO PODTALNICE IN VODNIH VIROV
7. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. NAČRT PARCELACIJE
9. ETAPNOST IN TOLERANCE
9.1 ETAPNOST
9.2 TOLERANCE
Vsebina kartografskega dela (C):
C 01 Načrt namenske rabe prostora: Izsek iz
grafičnih prilog sestavin dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990
C 02 Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije in zakoličbo
C 03 Načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor
C 04. A Prometna infrastruktura
C 04. B Energetska, komunalna in druga
gospodarska infrastruktura

M 1:5000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

Vsebina prilog (D):
D1. POVZETEK ZA JAVNOST
D2. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA
D3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
D4. STROKOVNE PODLAGE
D5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
D5.1 SMERNICE IN POJASNILA O UPOŠTEVANJU
SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
D5.2 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
D6. SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU
IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO
BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOL
NITEV ZN
D7. OCENA STROŠKOV ZA IZVEDBO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZN«
5. člen
Spremeni in dopolni se 13. člen odloka o spremembah in
dopolnitvah dela zazidalnega načrta Spodnji Grič II (Uradni list
RS, št. 69/95) tako, da se za prvim stavkom doda nov stavek,
ki glasi:
»Na delu zemljišč s parc. št. 972/6 in 972/62, k.o. Lesko
vec, je možna ureditev otroškega igrišča, za čas delovanja
vrtca v nakupovalnem centru.«
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6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na
vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora
na Občini Krško in Krajevni skupnosti mesta Krško.
7. člen
Črta se besedilo 33. člena odloka ter nadomesti z bese
dilom, ki glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-24/2005-O502
Krško, dne 11. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LITIJA
663.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2008

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih fi
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. čle
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet
Občine Litija na 14. seji dne 14. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
(Uradni list RS, št. 20/07) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
I.

70

71

72

73

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
12.257.770
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.551.510
DAVČNI PRIHODKI
8.753.000
700 Davki na dohodek in dobiček
7.570.000
703 Davki na premoženje
819.000
704 Domači davki na blago in storitve
364.000
NEDAVČNI PRIHODKI
798.510
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
90.840
711 Takse in pristojbine
20.510
712 Globe in druge denarne kazni
4.710
714 Drugi nedavčni prihodki
682.450
KAPITALSKI PRIHODKI
1.106.260
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.260
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
1.100.000
PREJETE DONACIJE
100.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
100.000
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TRANSFERNI PRIHODKI
1.500.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.500.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
13.138.580
40 TEKOČI ODHODKI
3.050.210
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
579.330
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
94.340
402 Izdatki za blago in storitve
1.932.380
403 Plačila domačih obresti
24.160
409 Rezerve
420.000
41 TEKOČI TRANSFERI
4.187.090
410 Subvencije
154.350
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.251.470
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
546.150
413 Drugi tekoči domači transferi
1.252.120
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.325.900
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.325.900
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.558.380
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
411.300
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
2.147.080
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–880.810
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–879.720
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.292.210
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
32.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
32.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
16.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
16.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
32.000
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
935.000
50 ZADOLŽEVANJE
935.000
500 Domače zadolževanje
935.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
170.460
55 ODPLAČILA DOLGA
170.460
550 Odplačila domačega dolga
170.460
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–84.270
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
764.540
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
880.810
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
381.564
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračun
ske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s pred
pisanim kontnim načrtom.
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O posameznem programu razpolaganja in o prerazpore
ditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami
programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poro
čili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija
(www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

Št.

3. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro
računskimi postavkami v okviru posameznega področja prora
čunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora
župan pridobiti pozitivno mnenje odbora občinskega sveta za
finance in gospodarjenje z nepremičninami in pozitivno mnenje
odbora občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje
proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.«
4. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do
višine 935.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podpro
gram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, pod
program 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001
Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali sousta
noviteljica je Občina Litija, v letu 2008 ne sme preseči skupne
višine glavnic 85.962 evrov.«
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Litija, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
2. prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno teleko
munikacijsko omrežje,
3. prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne go
spodarske javne infrastrukture ter
4. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost lahko v letu 2008 prevzame obveznosti
do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči
domači transferi« za posamezno krajevno skupnost, razen za
sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje
plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
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MEDVODE
664.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Medvode in rezervacijah

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pra
vilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 10. seji dne 12. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode
znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
Programi
Prva starostna skupina (1–3 let)
Druga starostna skupina (homogeni
in heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)

Cena na otroka
429,79 EUR
294,58 EUR
336,32 EUR.

Cene programov, določene v prvem odstavku tega člena,
veljajo kot osnova za izračun plačila staršev.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotno
sti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ en
mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem
dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo
rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini
plačila staršev.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem
v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Med
vode, za mesec julij in avgust pokrila razliko med cenami pro
gramov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar
največ za en mesec.
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5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji
(Uradni list RS, št. 26/04, 25/05).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem v me
secu po njegovi objavi.
Št. 602-4/08
Medvode, dne 12. februarja 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MORAVSKE TOPLICE
665.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja Močvar v Moravskih
Toplicah

Na podlagi 14., 46. in 56. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), sprejetega Sklepa o za
četku priprave spremembe dela zazidalnega načrta središča
Moravske Toplice - Močvar ter 16. člena Statuta Občine Mo
ravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in
28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 9. redni
seji dne 26. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja Močvar v Moravskih Toplicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in do
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), sprejme Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja Mo
čvar v Moravskih Toplicah. OPPN je izdelal ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, Murska
Sobota, pod številko LN 4/07.
2. člen
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja Močvar v Moravskih Toplicah iz 1. člena, zajema del
območja zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih
Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 107/04, 113/04,
50/06) in del območja Spremembe zazidalnega načrta območja
Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 113/04).
II. OBMOČJE OBDELAVE
3. člen
Ureditveno območje OPPN zajema naslednje parce
le v k.o. Moravci s številkami: 3559, 3558, 3032/6, 3049/1,
3052/1, 3048 – del, 3044, 3040, 3557, 3032/3, 3032/5, 3555,
3003/2, 3554/1, 3553, 3552, 3685 – brežina, 3686 – brežina
vodotoka, 3721 – del vodotoka, 3015, 3546, 3545, 3547/1,
3547/2, 3548/2, 3020, 3019/1, 3684 – cesta, 3719, 3718,
30720, 3230/1 – cesta, 3683, 3536/1, 3535/1, 3535/2, 3536/2,
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3537, 3538, 3542, 3540/1, 3540/4, 3540/5, 3540/8, 3540/9,
3680 – brežina, 3682 – brežina in 3515/1.
V območje obdelave se lahko vključijo tudi parcele, ki me
jijo na območje obdelave, če je to potrebno zaradi izboljšanja
kvalitete izvedbe vsebin znotraj ureditvenega območja.
4. člen
Območje obdelave iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne
opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje obdelave,
to je na lego, velikost, namen in oblikovanje objektov in naprav.
Sestavine OPPN so:
Tekstualni del:
– odlok
– obrazložitev OPPN
– smernice in mnenja.
Grafični del vsebuje:
List 1
Izsek iz planskih aktov Občine Moravske Toplice
List 2
Kopija katastrskega načrta z območjem obdelave
List 3
Geodetski posnetek območja
List 4
Arhitektonsko ureditvena situacija
List 5
Delitev na podobmočja
List 6
Zbirna situacija komunalnih vodov
List 7
Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel
List 8
Tehnični elementi za zakoličenje meja območij
pozidave
List 9
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Območje obdelave predstavlja območje z mešano funk
cijo, kjer je v sklopu podobmočij PO1, PO2, PO3, PO4, PO5,
PO6, PO7, PO8, PO9 in PO12 predvidena gradnja naslednjih
vsebin:
– stanovanjskih objektov,
– stanovanjsko turističnih objektov,
– ureditev turističnih sob,
– mirna servisna in obrtna dejavnost,
– gradnja poslovno stanovanjskih in poslovnih objektov,
– območje za rekreacijo, ki vključuje ureditev Titanovega
potoka in ureditev otroškega igrišča,
– pomožnih objektov.
Na podobmočju PO11 je predvidena gradnja otroškega
vrtca ter pomožnih objektov;
Podobmočje PO10 se s tem odlokom ne spreminja.
6. člen
Poleg gradnje objektov so predvidene še naslednje ure
ditve:
– dovozne poti in parkirišča;
– ureditev odvodnje s kmetijskih in utrjenih površin;
– komunalna oprema območja;
– zazelenitev javnih površin;
– ureditev dostopov do kmetijskih zemljišč;
– ureditev cestnih priključkov.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
7. člen
Območje obdelave iz 3. člena je deljeno na 12 podob
močij. Podobmočja so formirana kot programsko funkcionalne
enote, znotraj fiksne cestne mreže. Znotraj posameznega po
dobmočja je mogoča sprememba obstoječe parcelacije pod
pogojem, da bo vsaki parceli zagotovljen dostop do javne
ceste, in združevanje parcel.
Parcele, ki niso zajete v podobmočjih so samostojne eno
te, za katere ni predvidena sprememba iz prvega odstavka tega
člena, lahko se pa priključijo sosednjemu podobmočju.
Mogoče je tudi združevanje sosednjih podobmočij.
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Za vsako spremembo notranje pozidave podobmočja gle
de na grafični del, je v skladu s predlogi investitorjev, potrebno
izdelati idejno zasnovo, katera mora upoštevati možnosti pove
zane s komunalnimi ureditvami, kakor tudi oblikovalske vsebine
in izhodišča, ki so podana v tem aktu, da se zagotovi kvalitetna
arhitektonsko urbanistična rešitev. Idejno zasnovo je potrebno
predložiti v potrditev Občini Moravske Toplice.
8. člen
Odmiki območij za pozidavo od parcelnih mej so razvidni
iz grafičnih prilog in se lahko spremenijo ob spremenjeni par
celaciji pod pogojem, da ostane odmik med sosednjima objek
toma tolikšen, kolikor znaša višina obodnega zidu (naj)višjega
od mejnih objektov.
V primeru združitve parcel v eno večje območje, predsta
vlja novo mejo za pozidavo zunanja to je robna meja posamič
ne površine za pozidavo, proti sosednjim parcelam.
9. člen
Pomožne objekte in pritikline je na parceli možno locirati
v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objek
tov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi
z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
10. člen
Funkcionalno zemljišče k posameznim objektom predsta
vlja zemljišče pod vsemi objekti povečano za 1 m v vse smeri,
dovozne širine 3 m, ter parkirna mesta. K funkcionalnemu
zemljišču se prištejejo tudi pokrite in nepokrite terase ter izpo
stavljeni deli objektov (balkoni …) v višjih etažah.
11. člen
Glede na dejavnosti v objektih je v okviru posamezne par
cele, ki pripada objektu, potrebno zagotoviti naslednje število
parkirnih mest:
Dejavnost

Število parkirnih mest (PM) na
enoto
Večstanovanjski objekti
1 PM na stanovanje
Poslovni prostori (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine
Prodajni prostori
1 PM na 30 m2 koristne površine
Gostinski objekti
1PM na 8 sedežev
Gostišča s prenočišči
1PM na 2 ležišči
Obrtne delavnice, servisi
1PM na 2 zaposlena
Vsaka parcela, ki predstavlja programsko funkcionalno
enoto ima praviloma en izvoz na javno cesto. Kadar gre za
združevanje parcel v večje enote se lahko število izvozov
zaradi parkirišč tudi ustrezno poveča. Parkirišča in manipula
tivne površine ob poslovnih objektih, znotraj posamezne funk
cionalne enote, se organizirano združujejo v skupne parkirne
površine tako, da imajo en ali več skupni izvoz na javno cesto.
Parkirišča se locirajo v notranjosti parcel.
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
12. člen
Gradnja objektov je dovoljena samo znotraj območja za
pozidavo.
Tlorisne velikosti predvidenih objektov so omejene z fak
torjem zazidanosti gradbene parcele, ki je razmerje med zazi
dano površino objekta in celotno površino gradbene parcele.
Namenska raba gradbene parcele
Čista stanovanjska območja
Splošna stanovanjska območja
Območja počitniških hiš

Faktor zazidanosti
0,375

Tlorisna velikost penthausa znaša največ 60% tlorisne
površine etaže na kateri bo ta zgrajen.
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Tlorisne velikosti objektov so omejene tudi z zagotovitvijo
potrebnih parkirnih mest, kakor tudi zazelenjenih površin na
parceli, katerih površina znaša minimalno 25% velikosti parcele
ali podobmočja.
13. člen
Etažnost objektov je enotna za posamezno podobmočje
kot je to razvidno iz grafičnega dela, in znaša:
– največ K+P+2+PENT za objekte z ravno streho, pri
čemer skupna višina obodnega zidu objekta (venec ali atika)
znaša največ 10,00 m. Etažna višina Penthausa znaša največ
3,0 m;
– največ K+P+2+M za objekte z ravno streho, pri čemer
skupna višina obodnega zidu objekta znaša največ 10,00 m;
– največ K+P+1+M za objekte z dvokapno streho, pri
čemer skupna višina obodnega zidu objekta znaša največ
7,1 m.
Vsi objekti so lahko v celoti ali delno podkleteni. Pri
projektiranju je potrebno zagotoviti varnost kletne etaže pred
poplavami bližjega potoka.
Nivo pritličja je lahko za vse objekte največ 0,5 m nad
nivojem ceste, s katere je glavni dostop do objekta.
Sodobna različica mansarde »penthouse« je na območjih,
ki v grafičnem delu ni posebej navedena, mogoča le izjemoma,
kot posebna arhitekturna kvaliteta na objektu, če se kot taka
dokaže v idejni zasnovi, kot je določeno v zadnjem odstavku
7. člena tega odloka.
14. člen
Vsi objekti in vse talne ureditve morajo biti urejeni na
način, ki omogočajo neoviran dostop invalidom skladno z za
konsko določenimi predpisi in pravilniki ter strokovnimi podla
gami.
15. člen
Niveleta raščenega terena se mora dvigniti tako da bo
zagotovljena zahtevana stopnja varstva pred škodljivim delova
njem voda oziroma, do nivoja obstoječih obodnih cest območja.
Teren se nasuje, vendar tako da zaradi tega ne bo povzročena
kakršnakoli škoda sosednjim zemljiščem.
Zaradi možne zamočvirjenosti posamičnih delov območja
je potrebno pred izdelavo projektne dokumentacije oziroma
pred pričetkom gradnje izvesti geološke raziskave terena, ka
tere se upoštevajo tako pri temeljenju kot zagotavljanju vodo
tesnosti objektov.
16. člen
Streha na objektih je lahko ravna streha, eno ali dvoka
pnica ali kombinacija obeh.
Naklon eno ali dvokapne strehe znaša 35 stopinj.
VI. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
17. člen
Promet
Predvidene dovozne ceste in poti se uredijo po trasah, ki
so razvidne iz grafičnih prilog.
Na parcelo št. 3006 je predviden priključek z glavne ceste
II. reda. Prehod v območje OPPN načrta ni možen, razen za
interventna vozila. Območje je dostopno z obstoječe ceste
s parc. št. 3684, ki se uredi na novo.
Vse ceste in poti se uredijo v širinah, ki omogoča dvo
smerni promet (najmanj 5 m) in se lahko uredijo s pločniki.
Za dostop na kmetijska zemljišča je za stavbnimi parcela
mi ob odvodnem jarku urejena dovozna pot širine 3 m.
18. člen
Kanalizacija
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za
padavinske, komunalne in industrijske vode.
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Meteorne vode s streh so speljane v teren preko poniko
valnic, oziroma v Titanov potok preko meteorne kanalizacije.
Predhodno ustrezno očiščene padavinske odpadne vode,
se bodo zbirale in odvajale po meteorni kanalizaciji v Titanov
potok. Iztok meteorne kanalizacije mora biti opremljen s proti
povratno loputo.
Pri načrtovanju odvajanja padavinskih voda je treba pred
videti ukrepe za zmanjševanje hipnega odtoka padavinskih
voda (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi za
drževalniki …).
Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na kanalizacij
sko omrežje, ki poteka v dovoznih cestah.
Industrijske odpadne vode se lahko izpuščajo v javno ka
nalizacijo le predhodno očiščene v skladu s predpisi s področja
varstva okolja.
19. člen
Vodovod
Vsi predvideni objekti se priključijo na javno vodovodno
omrežje območja, katero se navezuje na obstoječ vodovodni
sistem v bližini.
V območju obdelave se izvede hidrantna mreža, ki poteka
vzdolž dovoznih cest.
20. člen
Elektrika
Predvideni objekti se priključijo na omrežje iz obstoječe
TP na parceli št. 3515/1, ali pa se ob pogojih pristojnih služb
priključijo na obstoječe elektro omrežje v neposredni bližini.
Obstoječi zračni vod daljnovoda 20 kv se nadomesti z ze
meljskim vodom v enaki kapaciteti. Točen potek tras električnih
vodov in lokacija novih ali nadomestnih transformatorskih po
staj se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.
Ob vseh dovoznih cestah in na parkiriščih se uredi javna
razsvetljava. Ambientalna razsvetljava se uredi tudi vzdolž poti
ob Titanovem potoku.
21. člen
Sistemi zvez
Telefonski, televizijski ali drugi komunikacijski kabli se
polagajo glede na potrebe v dovoznih cestah, na podlagi po
sebnih strokovnih podlag.
22. člen
Ogrevanje
Ogrevanje bo individualno iz lastnih kotlovnic v objektih.
Kurilni medij je lahko trdo kurivo, toplotna črpalka, elektrika,
kurilno olje, hranjeno v cisternah znotraj ali zunaj objekta, ze
meljski plin ali plin hranjen v zunanjih plinskih rezervoarjih.
Lokacija rezervoarjev na posamezni parceli se določi, ob
upoštevanju predpisov tako, da ne poslabšuje pogojev bivanja
na sosednjih parcelah.
23. člen
Odpadki
Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov po posamezni
parceli v tipskih posodah. Na določenih mestih se uredijo
sanitarni otoki, kjer se ločeno zbirajo odpadki (steklo, plastika,
kovine …) z širšega območja.
Odvoz odpadkov je urejen na krajevno običajen način.
24. člen
Upravljanje z vodami
Niveleta raščenega terena se mora dvigniti tako da bo
zagotovljena zahtevana stopnja varstva pred škodljivim de
lovanjem voda oziroma, do nivoja obstoječih obodnih cest
območja.
Za stavbnimi parcelami je za odvodnjo s kmetijskih ze
mljišč (parcele št. 3535, 3536, 3537, 3538, 3540/2, 3540/3,
3540/6, 3540/7) in zgornjega dela naselja predviden nadome
stni jarek, speljan v Titanov potok.
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Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zuna
njo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odma
knjeni vsaj 5 m od meje vodnega zemljišča (to je od zgornjega
roba brežine vodotoka oziroma, spodnjega roba zračne strani
nasipa).
Ureditveni ukrepi na Titanovem potoku (zasaditve, dre
vored, sprehajalne poti) vključno z nadvišanjem terena iz
17. člena tega odloka, eventuelna križanja z javnimi komu
nalnimi vodi ter urbana oprema, s katerimi se bo posegalo
na vodna in priobalna zemljišča, se lahko izvedejo le tako,
da ne bo ogrožena stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjšana varnost pred škodljivim delovanjem voda, oviran
normalen pretok vode, ter onemogočen obstoj in razmnože
vanje vodnih organizmov.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posta
vljati objektov ali drugih ovir ki bi preprečevale prost prehod in
dostop do vodotoka.
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja.
Za vsako rabo vodnega vira ki presega meje splošne
rabe je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega do
voljenja ali koncesije v skladu s predpisi s področja upravljanja
z vodami.
VII. MERILA IN POGOJI ZA UREDITEV ZELENIH
IN OSTALIH POVRŠIN
25. člen
Kot osrednja zelena površina se uredi obojestranski pas
ob Titanovem potoku. Na vsaki strani je predvidena tlakovana
pešpot širine cca 2 m z obojestranskim drevoredom srednje
nizkega listnatega drevja. Podobno se obsadijo tudi vsa par
kirišča.
Za premostitev Titanovega potoka se ob otroškem igrišču
uredi brv širine cca 3 m s primerno ograjo.
Otroško igrišče se uredi po posebnem načrtu.
Na območju Titanovega potoka je možna izvedba sona
ravnih ureditvenih ukrepov za izboljšanje hidromorfologije in
ekološkega stanja potoka.
26. člen
Neutrjene površine znotraj parcel se zazelenijo. Zasadi se
sadno in okrasno listnato drevje in grmičevje.
27. člen
Utrjene površine namenjene pešcem in kolesarjem mora
jo biti tlakovane oziroma v primerni brezprašni izvedbi.
VIII. OSTALE UREDITVE IN POGOJI
28. člen
Posamezna parcela ali del parcele je lahko ograjena.
Ograje so lahko iz različnih materialov in oblik, vendar kva
litetno oblikovane. Zaželjena je predvsem živa meja. Višina
ograje naj ne presega 1,20 m. Ograja se postavi ali zasadi
znotraj parcelne meje ali osno na mejo, če se tako spora
zumeta oba soseda. Ograje ob cestah in dovoznih poteh so
smiselno postavljene na mejo ali do 0,5 m v notranjost parcele
tako, da ni oviran potek prometa, vendar se ohranja vizuelna
celovitost.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posta
vljati ograje ali druge ovire, ki bi preprečevale prost prehod in
dostop do vodotoka.
29. člen
V okviru funkcionalnih zemljišč ob poslovnih, obrtnih,
servisnih in drugih javnih objektih je potrebno na vsakih 20 par
kirnih mest zagotoviti po eno parkirno mesto za invalide.
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30. člen
Celotno območje obdelave je na podlagi uredbe o hrupu
v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v III. območje var
stva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti,
ki bi presegale mejne ravni hrupa (podnevi 60 dBA, ponoči
50 dBA).

IX. FAZNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
ZEMLJIŠČ

Št.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
33. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec upoštevati določila tega OPPN.
Vse predvidene posege je potrebno izvesti tehnično ne
oporečno, ekološko sprejemljivo, varno in ekonomsko opravi
čljivo. Pri tem se ne smejo poslabšati razmere na sosednjih
parcelah in območjih.
Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav mora
jo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji upoštevati
soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del
tega OPPN.
XI. ODSTOPANJA
34. člen
Sprememba parcelacije je možna le znotraj posameznih
podobmočij kot je to navedeno v 7. členu tega odloka.
Odstopanja od širine cest in pločnikov ter v poteku ko
munalne in energetske infrastrukture so dovoljena v širini do
± 1,00 m, kolikor to dopušča situacija na terenu, ob soglasju
z vsemi pristojnimi institucijami in lastniki zemljišč, ki jih spre
membe tangirajo.
XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat
za okolje in prostor.
36. člen
Ta OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na sedežu
Občine Moravske Toplice.
37. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka
o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 107/04, 113/04, 50/06) v delu
območja, ki ga zajema ta Odlok o občinskem podrobnem pro
storskem načrtu (OPPN) za del območja Močvar v Moravskih
Toplicah.
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Določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje Močvar
v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 107/04,
113/04, 50/06) še naprej veljajo v delu območja parcelnih šte
vilk, ki jih ta odlok ne zajema.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-03/07-8
Moravske Toplice, dne 26. septembra 2007

31. člen
OPPN se bo izvajal postopoma z izgradnjo infrastrukture
v obodnih ulicah. Gradnja na parcelah brez infrastrukture je
možna ob pogoju, da bo le-ta izgrajena do izdaje uporabnega
dovoljenja za objekt.
32. člen
Do izgradnje objektov in infrastrukture ostanejo parcele
v sedanji kmetijski rabi. Odmerjene parcele, na katerih se
gradnja še ne bo pričela, se morajo redno vzdrževati (košnja
trave).
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Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

NOVO MESTO
666.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta
Univerzitetni kampus Novo mesto

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 30. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06
– uradno prečiščeno besedilo, 4/08) Mestna občina Novo me
sto objavlja

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni
kampus Novo mesto
1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in do
polnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus
Novo mesto, ki ga je pod številko 1/2008 izdelalo podjetje
Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kam
pus Novo mesto bo potekala v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, od torka, 4. 3. 2008
do vključno srede, 2. 4. 2008.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega
akta bo v ponedeljek, 17. 3. 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1., 2. nadstropje.
4. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec
prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala do
datna pojasnila.
5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu
osnutku na naslov Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo
v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni
obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne
razgrnitve.
6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, v časopisu Dolenjski list ter na spletni strani Mestne
občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer bo v času javne
razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka.
Št. 3505-13/2007
Novo mesto, dne 18. februarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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POSTOJNA

667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99)
je Občinski svet Občine Postojna dne 14. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega
načrta Titova cesta v Postojni
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS,
št. 57/94), ki jih je izdelalo podjetje Struktura v letu 2007 (v
nadaljnjem besedilu tudi UN Titova 07 ali akt).
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z SD UN Titova 07,
sestavni deli in priloge)
SD UN 07 določa mejo ureditvenega območja in veljav
nost, funkcije območij, merila in pogoje za oblikovanje objektov
in površin, velikost, odstopanja ter pogoje kvalitetne izgradnje
in funkcioniranja ureditve. Merila in pogoji, določeni s tem
odlokom, ter merila in pogoji upravne službe Občine Postojna,
pristojne za urbanizem, so podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev
objektov.
Akt vsebuje:
– 1.0 – Odlok- besedilo
– 2.0 – Načrte kartografskega dela
– 3.0 – Priloge.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Postojna. Meja je
v Ureditvenem načrtu (Uradni list RS, št. 57/94), označena na
naslednjih kopijah katastrskih načrtov:
– List 1 v merilu 1 : 1440, na katerem so označeni tudi
ostali listi z različnimi merili,
– List 2 v merilu 1 : 720,
– List 3 v merilu 1 : 1000,
– List 4 v merilu 1 : 2880.
Meja ureditvenega območja »Titova cesta« v Postojni
poteka:
– na vzhodni strani se navezuje na UN Center Postojne in
od tod do Tržaške ceste z uvozom v avtobusno postajo Postojna
na vzhodnem robu ceste na Kremenico in ceste v Staro vas,
– na jugu opredeljuje območje nova projektirana cesta od
Pivške ulice do uvoza na pokopališče ob Titovi cesti (ob robu
ceste 5 metrski pas) ter ob Titovi cesti (od južnega roba ceste
7 m proti jugu),
– na vzhodu nova priključna cesta od Titove do Tržaške
ceste pri bencinskem servisu,
– na severu od Tržaške ceste po posestni meji trgovskega
podjetja Mercator - Nanos, stanovanjskega naselja, na zahodni
rob pokopališča do Tržaške ceste ter dalje po južnem robu
Tržaške ceste do vzhoda.
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Opis meje po parcelah:
– na vzhodni strani od par. št. 2611/5, ob robu par. št. 69,
*71/1, 1151, 74, seka par. št. 2613/9 ter 745 do 750/2, poteka
ob robu 767/2 in 769/9 do par. št. 2735 (cesta na Kremenico).
Po zahodnem robu par. št. 2735 poteka meja do južne strani,
kjer se zaključi v k.o. Stara vas,
– na južni strani poteka meja tako, da seka večino parcel
od Titove ceste, od par. št. 862/4 do par. št. 900/5 in 900/9,
seka par. št. 1116 do 1129 do 1185/1 ter ob robu nove delitve
Titove ceste (par. št. 1244/5) do zahodne strani,
– zahodna stran poteka po par. št. 2611 Tržaška cesta,
– na severni strani poteka po zahodnem in južnem robu
par. št. 1303/8, par. št. 1237/2 po južni strani ter skupine par
cele 1204/3 do 1187/4 po južni strani iste parcele (1187/4) po
zahodni strani par. št. 2611 (Tržaška cesta).
Meja sprememb in dopolnitev je grafično opredeljena
v listu 2. 2 v 2.0 kartografskem delu SD UN.
V eventuelnih mejnih primerih interpretacij se upoštevajo
določbe tekstualnega dela odloka oziroma merila in pogoji
upravne službe Občine Postojna, pristojne za urbanizem pred
grafičnimi opredelitvami rešitev.
4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
131
131/1
132/2
133
382
506/2
748/1
748/5
763/1
811/2
812
813/2
862
862/2
862/3
862/4
86275
870
900/1
900/4
900/5
900/6
900/7
900/8
900/9
900/11
900/12
900/13
900/14
900/17
1100/3
1116
1117
1119
1120
1121/1
1121/2
1122/1
1122/2

1133
1135/1
1136/1
1136/3
1137/1
1137/2
1137/3
1137/5
1137/7
1137/7
1137/8
1140
1141/1
1141/2
1141/3
114174
1148/1
1148/5
1148/6
1148/7
1152/1
1154
1156/2
1156/3
1156/4
1159/1
1159/2
1159/3
1159/11
1159/13
1159/14
1159/16
1159/17
1159/18
1159/19
1159/20
1159/21
1159/22
1159/23

1184
1184/2
1184/4
1185/1
1185/2
1185/5
1187/1
1187/6
1187/7
1188/1
1188/4
1189/1
1189/4
1189/5¸
1190/1
1190
1190/4
1191/1
1191/3
1191/4
1192/1
1192/3
1192/4
1193/1
1193/3
1194/1
1194/3
1195/1
1195/2
1195/4
1196/1
1197/1
1197/3
1200/1
1200/3
1204/1
1205/1
1206/1
1237/1

1248/2
1249/2
1251
1252/2
1255/2
1256/2
1259/2
1260/2
1261/1
1261/3
1262/1
1262/2
1262/4
1264/1
1265/1
1265
1266/1
1266/3
1270/1
1270/2
1272/1
1272/3
1274/1
1274/3
1274/4
1287/1
1287/3
1287/4
1288/1
1288/2
1288/5
1288/6
1288/7
1288/7
1290/2
1291/1
1293/1
1294/1
1296/1

2612/8
2613/1
2613/3
2613/9
2615/3
2717/1
2927
2928
2929
2930
2931
2932

*57
*59
*60/1
*60/2
*60/3
*60/4
*60/5
*60/6
*61/1
*61/2
*62
*63/1
*64
*65
*66
*67
*68/1
*68/2
*71/1
*75
*84/1
*84/3
*306
*428/1
*506/1
*600
*633
*943
*944
*945
*946
*947
*948
*1024
*1038
*1039
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1124/1
1124/2
1125/1
1125/2
1126/1
1126/2
1127/1
1127/2
1128/1
1128/2
1129/1
1129/2
1130/2
1132

1159/24
1159/25
1159/26
1161
1173/3
1174/1
1174/2
1174/3
1176/1
1176/2
1183/1
1183/2
1183/3
1183/4

1238
1239
1241
1242
1243
1244/1
1244/2
1244/4
1244/5
1244/6
1245/1
1245/2
1246/2
1247/2

1297/1
1298/1
1299/1
1300/1
1303/1
1305/1
1308/1
1309/1
1312/1
1313/1
1314/1
1315/1
2612/1
2612/2

Št.

k.o. Stara Vas
525
530
531
928/2

5. člen
Na območju akta so predvidene ureditve in je predvidena
gradnja objektov pod naslednjimi pogoji:
– potek infrastrukturnih objektov in lega prostorskih ureditev
so razvidni iz grafičnega dela akta;

– dimenzije objektov in velikost prostorskih ureditev so
razvidni iz tekstualnega in grafičnega dela akta, pri čemer se
v primeru boljših urbanističnih rešitev lega objektov v okviru
posameznih sektorjev (up-ov) in njihova tlorisna zasnova na
podlagi meril in pogojev upravne službe Občine Postojna pri
stojne za urbanizem, lahko spremeni;
– investitorji so pri projektiranju objektov dolžni upoštevati
tudi ostala merila in pogoje upravne službe Občine Postojna
pristojne za urbanizem.
Pri objektih, kjer so kleti v grafičnem delu odloka ozna
čene v oklepaju (K), je dovoljena gradnja kleti brez omejitev
etaž kleti.
6. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje ureditvenega načrta bo v času gradnje
in tudi po izgradnji obsegalo zemljišča znotraj ureditvenega
območja.
Vplivno območje v času gradnje in vplivno območje v času
obratovanja je razvidno iz grafične priloge na listu 2.13 in 2.14
v kartografskem delu odloka.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(Opis vplivov in povezav območja UN s sosednjimi območji,
razmerje z izvorno obliko akta)
Območje urejanja obsega prostor osrednje vpadnice iz
obrobja v središče mesta Postojna iz zahodne smeri. Ureditev
se osredotoča predvsem na razvoj klasične urbane strukture
mesta na osrednjem delu njegovega zahodnega roba ter na
razvoj in opredelitev meje urbane strukture, ki jo sicer dolo
ča nova zahodna razbremenilna cesta. Opredeljena ureditev
bo lahko osmislila danes slabo izkoriščen pomemben vogal
središča mesta in s tem, upoštevajoč geomorfološke pogoje,
pripomogla k uravnoteženju naselbinskega telesa mesta kot
celote. Omenjena razbremenilna cesta ter novi prometni po
vezavi skozi območje v smeri severovzhod-jugozahod z novim
priključkom na Titovo cesto so predvsem pomemben dejavnik
prometne pretočnosti med južnim in zahodnim delom mesta.
Ureditev v spremembah in dopolnitvah glede na izvorno
obliko akta povzema razbremenilno cesto in uvaja krožišča
na stiku s Titovo cesto, zmanjšuje število priključkov na Titovo
cesto, fazno rešuje probleme s parkiranjem v razmerju do
vrednosti tega prostora (garažna hiša), redefinira dolgoročni
razvoj prostora porodnišnice ter šolskega programa v zmanj
šane okvire ter izloča urejanje območja v Up12 (Mačje jame)
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za opredelitve v novem prostorskem aktu ter redefinira nova
parka. Prostor med Titovo cesto in zdravstvenim kompleksom
se ureja v skladu z ugotovitvami iz strokovnih podlag in realni
mi prostorskimi potrebami oziroma interesi. V konceptualnem
smislu daje poudarek povezovanju obstoječih stavbnih sklopov
v urbano strukturo, prostoru pešca, zmanjševanju merila stavb
nih volumnov, minimalizira negativne vplive prometa ob zdra
vstvenem kompleksu (vkopana cesta) ter opredeljuje, poleg
dodatnega parkirišča ob novih stanovanjskih blokih, koncept
celovite sanacije in razvoja pokopališča.
Prikaz vplivov in povezav je razviden iz grafične priloge
na listu 2.12 v kartografskem delu odloka.
8. člen
(Splošni lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje stavb
in odprtega prostora v območju UN)
Stavbe se gradijo na v grafičnem delu opredeljenih grad
benih linijah oziroma glede na posamezne opredelitve oziroma
merila in pogoji upravne službe Občine Postojna pristojne za
urbanizem.
Tehnologija gradnje naj ne bo montažna. Vse začasne
rešitve pri izgradnji objektov so načeloma nedopustne.
Vsa urbana oprema, vključno z vrsto jaškov, hidrantov,
svetil, klopi, koši za odpadke ipd., naj bo usklajena s predpisi
na tem področju na ravni mesta.
9. člen
(Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji, opis rešitev
načrtovanih objektov in površin, lokacijski pogoji in usmeritve
za projektiranje, usmeritve posegov na obstoječih objektih,
pogoji za gradnje enostavnih objektov po posameznih
ureditvenih področjih (Up))
Up1 – Križišče Titove ceste in Prečne ulice
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt.
V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih uredi
tev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove
ceste in ureditev povezovalne ceste vzdolž zdravstvenega
kompleksa. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up2 – Sektor med stavbo zdravstvenega doma in
Prečno ulico
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Iztek zaporedja stavb zdravstvenega doma in porodnišni
ce se na tej lokaciji, ki je v konceptu širšega prostora in pro
metnem kontekstu zelo pomembna, izteče v območje ožjega
središča mesta. Tu se, izhajajoč iz pomena prostora, oblikuje
nov stik z mestom. Tudi prometno je območje vpeto v tokove
v smeri središča mesta. Pri tem so pomembne predvsem
smeri vzdolž obeh ulic iz jugozahodne smeri ter iz ceste na
Kremence. To pogojuje tudi pomen prečnega (še posebej peš)
prometa, ki bo v prihodnje, po izgradnji garažne hiše v Up10,
še precej večji.
b, c, e – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
namembnost
Na območju se uredijo javna parkirišča za osebna vozila
z uvozom/izvozom na cesto proti severozahodu. Na ostanku
površin naj bodo javne površine pešcev in zelenice. Obstoječi
objekt se lahko tudi ohrani. V severovzhodnem vogalu ureditve
se umesti krožišče.
d – Namembnost zunanjega prostora
Javno parkirišče z zelenimi površinami in tlakovanimi
površinami, namenjenimi pešcem.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo zunanjega prostora
V prečni smeri se organizira lokalne prometne tokove, pri
čemer so v ospredju intervencijske poti – v prvi vrsti reševal
nih vozil do enote nujne medicinske pomoči. Promet naj teče
z vstopom skozi novo organizirano križišče na jugovzhodni
strani iz ceste na Kremence in izstopom na enosmerno cesto
na severozahodni strani. Parkiranje se po izgradnji (v 2. fazi)
organizira tudi v garažni hiši v Up10.
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g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Programi v obstoječih objektih se lahko ohranijo.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up3 – Zdravstveni dom
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Ureditev omogoča novo kakovost vključitve stavbe v urba
no strukturo mesta ter rešitev problemov prometa in mirujočega
prometa.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Rešitev opredeljuje manjšo spremembo prostorskega
konteksta – boljšo integracijo v mestno tkivo.
c – Namembnost stavb
Zdravstvena dejavnost s pomožnimi programi brez spre
memb.
d – Namembnost zunanjega prostora
Atrij, ki naj se revitalizira, naj ostane polinternega značaja.
V prostorih okoli objekta naj se razvijajo obstoječe zelene po
vršine. V skladu z merili robnih ulic naj se revitalizira tudi javni
prostor okoli stavbe.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo stavb:
Nove stavbe niso predvidene.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo zunanjega prostora
Glavna pot pešcev med Up1 in Up10 naj se organizira
vzdolž severovzhodne fasade zdravstvenega doma, pod novim
nadstreškom.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Stavba se lahko nadzida do višine P+3. V tem primeru
mora biti streha ravna. Glede na potrebe zdravstva je mogoč
stavbo in tudi vhode vanjo reorganizirati. Tako naj se vzdolž
jugovzhodne fasade v sklopu preureditev organizirajo vhodi
za dopolnilne programe in nov glavni vhod iz garažne hiše
v Up10.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up4 – Porodnišnica
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Obstoječa stavba porodnišnice ima v novem urbanem
kontekstu opredeljen nov koncept prostorskega razvoja. Z iz
gradnjo parkirne hiše v Up10 se bo zunanji prostor razbremenil,
s tem pa bodo omogočene kvalitetnejše parkovne ureditve,
tako v času pred gradnjo novih stavb kot po njej. Izgradnja
omenjene garažne hiše je pogoj za izgradnjo predvidenih
objektov za dodatne zdravstvene programe.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V nadaljevanju obstoječe stavbe porodnišnice se (lahko
v dveh ločenih fazah) zgradita dve stavbi – lameli za potrebe
zdravstva (O5a in O5b) oziroma umestitve reševalne postaje
(05b). V nadaljevanju proti jugozahodu je v sorodni morfologiji
opredeljen še en samostojen stavbni sklop tematske strukture
(stavba O10).
c – Namembnost stavb
Stavba O5: a – zdravstvena dejavnost, vključno z reše
valno postajo.
Stavba O10: a – gasilski dom in eventuelno tudi reševalna
postaja s spremljajočimi dejavnostmi.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo stavb:
Stavba O5a se oblikuje na gradbeni liniji Pgl5. Tudi stavbo
O5b na jugovzhodni strani določa Pgl5, na severovzhodni stra
ni pa tudi Sgl15. Njena višina je lahko do (K)+P+3.
Program b: V primeru integracije dejavnosti z reševalno
postajo je lahko gradbena linija pritličja na jugovzhodni strani
objekta presežena z obstoječim kubusom reševalne postaje.
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f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo zunanjega prostora
Območje širitve za potrebe zdravstva se do izgradnje
ureja kot javna parkovna površina. V sklopu izgradnje ene ali
obeh faz širitve stavbe za potrebe zdravstva se uredi notranji
atrij. Okolica se uredi kot parkovna ureditev.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Glavni zunanji tlorisni gabariti stavbe porodnišnice ter pro
storski koncept te stavbe okoli notranjega dvorišča naj ostanejo
nespremenjeni oziroma usklajeni z gradbenimi linijami stavbe
zdravstvenega doma. Stavba se lahko nadzida do višine P+3.
V tem primeru mora biti streha ravna. Glede na potrebe zdra
vstva je mogoče stavbo in tudi vhode vanjo reorganizirati, ven
dar le iz območij atrija oziroma jugozahodne fasade. Obstoječa
stavba reševalnih vozil se odstrani.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up5 – Osrednji del vzdolž Titove ceste
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt.
V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih ure
ditev in naprav ter umestitev predvidene razbremenilne ceste
na Kremenico ter novima povezovalnima cestama vzdolž zdra
vstvenega kompleksa oziroma v smeri severa s priključkom na
Titovo cesto. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up6 – Območje med Up8 in Titovo cesto
V jugozahodnem delu in v stiku s Titovo cesto se uredi
parkirišče in stanovanjska stavba v skladu z opredelitvami
v Up7.
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje starejše stavbne strukture sooblikuje ambient
Titove ceste in je hkrati robna stavbna struktura mesta iz pred
– urbanizacijskega obdobja.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Ureditev, razen uvodoma omenjene v jugozahodnem
delu, ne predvideva novih stavb, omogoča pa razvoj obsto
ječih v višjo stopnjo mestotvornosti. Hkrati ureditev internega
prometa še naprej zagotavlja neoviran dostop do vseh stavb
in omogoča tudi ambientalno ureditev stika s Titovo cesto.
Jugozahodni del - območje novih stanovanj v bloku in parkirišč
se ureja v skladu z opredelitvami v Up7.
c – Namembnost stavb
Dejavnosti terciarnega, kvartarnega sektorja in stano
vanja.
d – Namembnost zunanjega prostora
Izven območij gradbenih parcel se uredi dostop do manj
šega parkirišča za lokalne prebivalce/enote in ga proti Titovi
cesti zaključuje ambientalni drevored.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Nadomestne stavbe ali preureditve obstoječih z dogra
ditvami/ spremembami v območju glavne fasade proti Titovi
cesti se lahko (do)gradijo le tako, da je glavna fasada na enotni
gradbeni liniji vzdolž Titove ceste. Stavbe so lahko visoke do
P+1+M, s simetrično dvokapno streho 45 stopinj in največjo
širino stavbnih kubusov do 12 m. Dovoljene so tudi preuredi
tve obstoječih stavb brez posegov v tloris v smeri proti Titovi
cesti.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V območju ni dovoljena gradnja stavb za potrebe kme
tijstva, ostali objekti pa se gradijo v skladu s splošnimi določili
glede oblike, namembnosti in lokacije.
Up7 – Širše območje pokopališča
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Širše območje pokopališča je izrazito orientirano v am
bient Titove ceste. V prečni smeri območje določata obstoječi
cestni priključek na zahodni strani, katerega iztek je v prihodnje
predviden v krožišče in na vzhodni strani sedanje slabo izkori
ščeno območje med stanovanjskimi stavbami in Titovo cesto.
Nova ureditev s stanovanjskima stavbama sega tudi v Up6,
zato se tu obravnavata skupaj.

Uradni list Republike Slovenije
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V nedefinirano območje na vzhodnem delu, ki sega tudi
v območje Up6, ureditev umešča dve stanovanjski stavbi ter
parkirišče. Dostop je organiziran na novo iz Titove ceste.
c – Namembnost, zmogljivosti
Zahodni del – območje pokopališča: pokopališka dejav
nost, ob južnem robu tudi programi, ki so nanjo posredno ve
zani. Vzhodni del skupaj z delom območja v Up6: stanovanja
v večstanovanjskih hišah. Potrebna parkirna mesta se zagota
vlja na zunanjem parkirišču, delno pa tudi v kleti. Vzdolž Titove
ceste se oblikujeta kolesarska steza in pločnik.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo stavb in zunanjega prostora, usmeritve posegov na
obstoječih objektih, pogoji za gradnje enostavnih objektov:
Zahodni del – območje pokopališča in njegove širitve
Območje pokopališča, ki je v grafičnem delu posebej
označeno, naj se ureja iz naslednjih dveh izhodišč.
1. V obstoječem delu pokopališča se lahko, razen osnov
nega vzdrževanja, izvajajo le posegi, ki bodo opredeljeni v eno
tni gradbeno tehnični dokumentaciji. Ta naj opredeli celovito
prostorsko sanacijo obstoječega pokopališča, prostorske opre
delitve stikov z robnimi strukturami mesta in začasne ureditve
v območjih predvidenih bodočih širitev; tak dokument mora
zajeti vse vidike funkcioniranja dejavnosti, prenove gradbeno
tehnične strukture (objekti, oporni zidovi, poti …), hortikulture in
celotne urbane opreme hkrati (svetila, vizualne komunikacije,
klopi …). Projektna dokumentacija naj sloni na konceptu, ki bo
ohranil glavne kvalitetne prvine izvornih ureditev posameznih
faz (kvalitetne objekte, obzidja …) ter zagotovil tudi kvalitetne
ambientalne pogoje takšne nove, prostorsko - stilske hetero
gene celote.
2. Tudi nadaljnjo širitev pokopališča naj opredeljuje eno
tna projektna dokumentacija (PGD, PZI), ki bo obravnavala
celoten prostor med obstoječo ureditvijo pokopališča in Titovo
cesto v celotni dolžini.
Vzhodni del: Stanovanjski stavbi
Stanovanjski stavbi predvidoma tlorisnih gabaritov
20 x 20 m se locirata na Pgl7 ter Pgl9 oziroma Pgl8 in Pgl10.
Visoki sta lahko največ K+P+4. Kletna etaža naj bo na nivoju
Titove ceste.
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up8 – Območje med Jenkovo, Tržaško in Stritarjevo
cesto
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje pretežno starejše stavbne strukture drobnega
merila je že del starega jedra mesta. Njegova vloga v mestu
se s tem aktom ne bo bistveno spremenila.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Akt ne spreminja notranjega ustroja v območju.
c – Namembnost
Stanovanja ter javne storitve terciarnega sektorja, ki so
združljive z bivanjem v intenzivnem urbanem okolju.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo stavb:
Novih stavb ni dovoljeno graditi.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih
Možna so prenovitvena dela obstoječih objektov v okviru
obstoječih gabaritov in gradbenih linij.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Enostavne objekte – stavbe kot samostojne objekte ali
dele v tem aktu opredeljenih stavb, nadalje vse vrste ograj in
drugih pregrad ter infrastrukturnih instalacij nad nivojem zemlji
šča ni dovoljeno graditi.
Up9 – Srednješolski center z razširitvijo
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
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Obstoječi sklop šole ni skladen z vlogo v širšem pro
storu, zato je potrebna sanacija. Ohrani se obstoječa cestna
povezava do Srednješolskega centra iz Ceste na Kremenco in
obstoječa parkirišča. Ureditev mestnega parka bo zunanji pro
stor šole bolje integrirala v urbano strukturo mesta. Morfološko
in programsko je pomembna nova vez šolskega kompleksa
z mestom, ki jo vzpostavlja nova urbana struktura v Up10,
severno od šole.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Poleg vizualne sanacije in boljše integracije obstoječega
kompleksa v širši prostor se v območju zagotovi nove površine
za potrebe vzgojno izobraževalnega programa – zgradi se
nova stavba (O4).
c – Namembnost
Namembnost vseh stavb v Up9: vzgoja in izobraževanje,
šport in rekreacija.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
Stavba O4: Nova stavba je od severne fasade šole odma
knjena 13,0 m. Visoka je lahko do K+P+1.
Pogoji in usmeritve za oblikovanje in gradnjo novega
objekta O4 so zgolj instruktivni. V primeru drugačne zasnove
objekta O4 usmeritve, merila in pogoje določa urbanistična
služba Občine Postojna in poda soglasje oziroma mnenje na
projektno gradbeno dokumentacijo.
g – Usmeritve posegov na obstoječih objektih in zunanjih
ureditvah
Vsa investicijska vzdrževalna in ostala zahtevnejša pre
ureditvena dela na stavbah srednje šole in v funkcionalnem
prostoru se lahko izvedejo le na podlagi enotne projektne do
kumentacije PGD. V funkcionalni prostor spadajo med drugim
območje od Ceste na Kremence na vzhodni strani do interven
cijske poti na zahodni strani ter šolska igrišča.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up10 – Območje stika struktur zdravstvenega kompleksa in šole
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Območje na novo vzpostavlja urban značaj zahodnega
dela uličnega prostora ceste na Kremence v najbolj občutlji
vem delu – spoju urbane strukture v območju zdravstvenega
kompleksa in šole na južnem delu. V njem se zagotavljajo nove
kapacitete za vzgojno izobraževalno ter predšolsko dejavnost
ter stanovanja z dodatnimi parkirnimi mesti.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
V brežini se organizira podzemna garaža ter vzpostavi
urbana struktura med območjem šole in zdravstvenim do
mom z novimi zmogljivostmi za potrebe predšolske, vzgojne
in izobraževalne ter športne dejavnosti in stanovanj. Na stiku
z zdravstvenim kompleksom je opredeljena nova razbreme
nilna cesta.
c – Namembnost prostora, kapacitete
Območje je ob ustrezni urbanistični zasnovi namenjeno
predšolski in vzgojno izobraževalni dejavnosti, stanovanjem,
parkiriščem in športni dejavnosti. V severovzhodnem delu, pod
objekti O3 parkirna hiša, izven stavb O3, naj se uredijo javne
ploščadi z dostopi v višje ležeče stavbe. Dopustna gradnja
športno rekreativnih objektov.
d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo stavb
Na severnem robu je gabarit stavb določen z gradbeno
linijo Sgl5, na jugu s Pgl6 in na zahodu z Tgl4 z odstopanji, ki
jih narekuje ustreznejša urbanistična zasnova v skladu z merili
in pogoji upravne službe Občine Postojna, pristojne za urba
nizem.
Etažnost garažne hiše je do 2K+P+1, pri čemer je P na
nivoju javnega prostora ob uvozu na severozahodni strani.
Shematski prikaz oblikovanja novih objektov O3 so zgolj
instruktivni. Tlorisno zasnovo, gabarite, gradbene linije ter
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ostala merila in pogoje določa urbanistična služba Občine
Postojna.
Uvoz do območja je z nove povezovalne ceste, ki je loci
rana med bodočim (novim) krožiščem na stičišču Prečne in Ce
ste na Kremenco, iz katerega se napaja in poteka med novim
kompleksom in zdravstvenim domom ter se v naslednjih fazah
nadaljuje na bodočo povezavo Titova cesta v Staro vas.
e – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij.
Up 11 – Ekstenzivni mestni park
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
Novi park določa zahodna razbremenilna cesta, Cesta na
Kremence, šolski kompleks ter južna povezovalna cesta med
Cesto na Kremence in zahodno razbremenilno cesto. Ureditev
oblikuje del zahodnega roba mesta.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Park strukturira hortikulturna ureditev, osmišljena z or
gansko razpredeno mrežo poti na pretežno zatravljeni površini.
Ureditev naj ima urejene lokacije srečevanja, otroško igrišče
in ustrezno urbano opremo (klopi ipd.). Severno od parka je
opredeljena ureditev heliodroma, katerega okolica je zatra
vljena. Dovoljeno je vzdrževanje in sanacija športnih površin,
objektov in naprav. Dovoljena je izgradnja manjših objektov, ki
so v funkciji športnih površin in objektov, ograditev objektov in
novih športnih površin in njihovo delno pokritje, vse na podlagi
pogojev in usmeritev upravne službe Občine Postojne pristojne
za urbanizem.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo zunanjega prostora
Hortikulturna ureditev se realizira v skladu z oprede
litvijo v grafičnem delu. Prav tako se v skladu z grafično
opredelitvijo zgradijo poti, otroško igrišče in druge ureditve
(javne pipe ipd.). Elementi urbane opreme v parku – svetila,
klopi, koši za odpadke, pokrovi jaškov, hidranti, fontane ipd.
se enotno opredelijo za celotno območje. Jaškov in drugih
objektov podzemnih infrastrukturnih vodov ni dovoljeno po
stavljati v nivoju ali nad nivojem zatravljenih površin. Izjema
so nadzemni hidranti.
Up12 – Mačje jame
Za območje je predviden nov samostojen prostorski akt.
V vmesnem obdobju je dovoljeno vzdrževanje obstoječih uredi
tev in naprav ter preureditev celotnega prečnega profila Titove
ceste. Enostavnih objektov ni dovoljeno graditi.
Up13 – Območje bencinskega servisa in trgovskega
središča
Dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter
preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste. Enostav
nih objektov ni dovoljeno graditi. V projektni dokumentaciji
PGD/PZI naj se v zagotovi tehnično ustrezna prometna rešitev
priključitve na državno cesto.
Up14 – Zelene površine ob stanovanjski soseski
a – Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
V prečni smeri območje določata stanovanjska soseska
na severni strani in profil ureditve Titove ceste na južni strani.
V vzdolžni smeri ga določata kompleks trgovskega centra/ce
stni priključek na zahodni strani ter predvideno krožišče zaho
dne obvoznice na vzhodni strani.
b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
Stavbe se oblikujejo v enotni lameli vzdolž Titove ceste,
z dostopom pešcev in kolesarjev iz Titove ceste.
c – Namembnost stavb
Terciarne in kvartarne dejavnosti ter lokalom za osebne
storitve.
d – Namembnost zunanjega prostora
V območju stavb – na južni strani območja tlakovana
ureditev z dostopom ter urejene robne zelenice z drevesno
vegetacijo. Servisni dostopi iz severne strani.
e – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo stavb:
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Vzpostavitev stavbnih volumnov na gradbeni liniji Pgl11
po globini proti severozahodu, širine 8,00 m (+5%). Oblikovani
naj bodo v enotnem arhitekturnem konceptu, v eni lameli, na
enotni višinski koti venca kapi. Dolžine posameznih stavb
v lameli in razmaki med stavbami so lahko le v enotni mo
dularni mreži 5,00 m. Med posameznimi stavbami so lahko
paviljonski nadstreški v enotnem arhitekturnem konceptu in
na enotni višinski liniji. Glavni vhodi v stavbe so lahko le na
fasadah vzdolž Titove ceste ali osno v vzdolžni osi lamele
med posameznimi stavbami. Vzdolž Titove ceste se lahko
oblikuje tudi pasaža ali nadkritje za pešce (min. širine 2,5 m),
vendar izključno v primeru, da se takšen element zagotovi
pri vseh stavbah, v enaki izvedbi glede gabaritov in drugih
arhitekturnih lastnosti.
f – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo zunanjega prostora
Dovoljeno vzdrževanje obstoječih ureditev in naprav ter
preureditev celotnega prečnega profila Titove ceste.
h – Pogoji za gradnje enostavnih objektov
V soglasju s pooblaščenimi upravljavci infrastrukturnih
sistemov ter javnega prostora je dovoljena gradnja vseh vrst
podzemnih infrastrukturnih instalacij. Enostavnih objektov ni
dovoljeno graditi, razen posegov, ki eventualno dopolnjujejo
ureditev v smislu določil pod tč. e.
10. člen
(zagotavljanje celovitosti izvedbe posameznih delov)
Z namenom zagotovitve celovitosti realizacije karejev ali
drugih prostorskih enot se lahko v območju tega akta pridobi
gradbeno dovoljenje le na podlagi projekta za gradbeno do
voljenje, ki obravnava prostor, ki ne sme biti manjši od ene
parcele oziroma manjše od posamezne stavbe, kot jih na novo
opredeljuje ta akt. Določilo velja do izgradnje celotne gradbene
strukture po tem odloku oziroma do pridobitve uporabnega
dovoljenja za posamezni poseg, ne velja pa za projektno do
kumentacijo, ki opredeljuje izgradnjo javne infrastrukture in
ureditve javnih površin.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE
IN DRUGE INFRASTUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NA NJO
11. člen
Vse ureditve se morajo izvajati po grafičnih prilogah
in v skladu s pogoji iz soglasij posameznih pristojnih služb
k predmetnemu aktu. Infrastrukturni vodi območja se s krajev
nimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infrastrukturnih
vodov sosednjih območij. Novi komunalni vodi se morajo
praviloma voditi po cestnem svetu oziroma drugih tlakovanih
javnih površinah, kjer je to le mogoče. Kjer je možno, se
pripravijo skupni priključki za več objektov. Na posameznih
odsekih se zgradijo vse komunalne naprave obenem, pred
dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omre
žij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se morajo
izvesti predpisane zaščite.
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati na način, ki
zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zašči
tnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Pri izvedbi komunalnih ureditev je treba upoštevati zasnove
upravljavcev posameznih infrastruktur.
Komunalni vodi se polagajo podzemno. Vsi objekti ko
munalnih vodov oziroma infrastrukturnih sistemov – torej raz
delilne postaje, razne omarice, revizijski jaški ipd. se lahko
izvajajo lahko le pod nivojem terena, v jaških s pokrovi v nivoju
ploščadi ali pa so vgrajeni na fasadah v tem aktu opredelje
nih stavb. Jaški podzemnih vodov se praviloma umestijo le
na utrjenih delih površin, izven zatravljenih in drugih zelenih
površin.
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Zbirni načrt razvoja komunalne infrastrukture na obmo
čju ureditvenega načrta mora biti urejen v skladu z ureditvijo,
ki je razvidna iz grafične priloge na listu 2.9 v kartografskem
delu odloka.
12. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Vse ureditve se izvedejo pod pogoji posameznih pristojnih
služb k predmetnemu lokacijskemu načrtu. Prometne ureditve
se izvedejo kot je prikazano v grafičnih prilogah.
Prometni sistem na območju ureditvenega načrta mora
biti urejen v skladu z prometno ureditvijo, ki je razvidna iz gra
fične priloge na listu 2.8 v kartografskem delu odloka.
Prometne površine:
– vse prometne površine morajo biti opredeljene z ustre
zno vertikalno in horizontalno signalizacijo;
– hkrati z gradnjo, rekonstrukcijo ali vzdrževalnimi deli na
cesti je treba izvesti tudi kompleksno prenovo oziroma razširi
tev ostale javne infrastrukture;
– ceste in krožišča, križišča morajo biti opremljeni z ustre
zno javno razsvetljavo – v skladu z veljavnimi predpisi;
– hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev iz
hrapavih materialov in imeti ob prehodih za pešce poglobljene
robnike, da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam;
– kolesarske steze se izvedejo izven cestnih teles tako,
da so navezujoče; ob prehodih za pešce morajo imeti poglo
bljene robnike;
– ob prometnicah je treba vzpostaviti zelene pasove, ki so
opredeljeni na listu 2.8 v 2.0 kartografskem delu.
13. člen
(kanalizacija)
Obstoječo kanalizacijo je zaradi vodoprepustnosti kanalov
ter preobremenjenih odsekov treba rekonstruirati. Novozgraje
na kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda mora biti
zgrajena iz materialov, ki zagotavljajo absolutno vodotesnost
ter mora biti zaščitena proti mehanskim, kemijskim in drugim
vplivom v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi.
Javni kanalizacijski vodi morajo praviloma potekati po jav
nih površinah ali intervencijskih poteh, s predpisanim odmikom
od objektov in drugih podzemnih napeljav v skladu s tehničnim
pravilnikom upravljalca kanalizacije.
Meteorne (padavinske) vode iz strešin in utrjenih po
vršin se odvajajo ločeno od komunalnih (fekalnih) odpadnih
vod. Komunalne odpadne vode se zbirajo in odvajajo preko
kanalizacije na čistilno napravo Stara vas. Padavinske vode
s parkirišč in manipulativnih površin se morajo v kanalizacijo
voditi preko lovilcev olj in se speljejo v ponikanje oziroma
bližnji odvodnik.
14. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava ob pločnikih, na parkiriščih in v javnih
parkih. Omrežje se, pod pogoji upravljalca, priključi na obsto
ječe in novozgrajeno nizkonapetostno omrežje.
15. člen
(obveznost priključevanja na komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko oskrbo)
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta »Titova ce
sta« v Postojni morajo biti priključeni na vodovodno, hidran
tno, kanalizacijsko in elektroomrežje ter biti vključeni v sistem
organiziranega odvoza komunalnih odpadkov. Imeti morajo
tudi možnost priključitve na telefonsko omrežje. Investitorji so
dolžni plačati sorazmerni delež stroškov komunalno urejenega
zemljišča.
Vodooskrba za dopolnilno gradnjo se rešuje z navezavo
na javno vodovodno omrežje z dograditvijo posameznih se
kundarnih vodov. Vodomerne naprave se vgradijo v vodomer
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nih jaških. Ti morajo biti obvezno locirani izven objektov, na
zemljiščih lastnikov priključkov ter v oddaljenosti največ 20,0
m od linije javnega vodovoda. Pokrovi jaškov na vodovodnem
in kanalizacijskem omrežju morajo biti kovinski, z nosilnostjo, ki
ustreza pričakovanim obremenitvam na mestu njihove monta
že. Vse vidne dele na kanalizacijskih in vodovodnih objektih in
napeljavah je treba prilagoditi novi niveleti terena. Jaški in vse
vidne armature pa morajo biti dostopni upravljalcu za potrebe
kontrole, čiščenja in vzdrževanja.
Kabelsko komunikacijski sistem (KKS) nudi storitve:
– CATV, dobava TV in radio programov v analogni in
digitalni tehniki,
– širokopasovne povezave internet,
– IP telefonije.
KKS se projektira v isti kabelski kanal s Telekom omrež
jem. Položiti je treba dve oziroma štiri alkaten cevi premera 50
mm in sicer dve cevi za povezave kabelskih jaškov do naroč
nikov in štiri cevi za povezave med kabelskimi jaški in vstopno
točko. Globine polaganja so med 60–80 cm, odvisno od globine
za potrebe Telekoma. Instalacija KKS in Telekom se izvedeta
na isti globini ena poleg druge in ne ena nad drugo.
Zaradi vzdrževanja in avtonomnosti se predvidijo posebni
kabelski jaški za KKS in Telekom.
– kabelski jaški morajo biti globine 1m, premera 80 cm
z litoželeznim pokrovom 60 x 60 cm,
– na objektu se predvidi kabelska omarica, če je možno
poleg omarice Telekom v enaki izvedbi. Velikost omarice bo
določena v projektnih pogojih za konkreten objekt.
V. REŠITVE IN UKREPI VAROVANJA OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
IN NARAVNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varovanje okolja)
Na območju se lahko opravljajo le dejavnosti, pri katerih
ne bodo prekoračene z zakoni in predpisi dovoljene emisije
škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.
17. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje v vseh novih objektih je lokalno ali centralno.
Uporabljajo se tekoča, plinasta goriva ter ekološko neoporečni
alternativni viri in biomasa. Cisterne tekočih goriv morajo biti
dvoplaščne. Trda goriva se lahko uporabljajo le za individualna
kurišča.
18. člen
(zbiranje odpadkov)
Organske odpadke je treba zbirati v zato namenjenih kon
tejnerjih ali kovinskih posodah. Komunalne odpadke je treba
zbirati ločeno po vrstah in zagotoviti organizirano odvažanje na
registrirano odlagališče komunalnih odpadkov.
Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno
od ostalih komunalnih odpadkov ter urejeno na način, ki ga
določajo veljavni predpisi.
19. člen
(varovanje proti hrupu)
Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov
morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih del upošte
vati zakon o varstvu pred hrupom. Za zaščito bivalnega okolja
pred prekomernim hrupom se smejo v poslovno-stanovanjskih
stavbah opravljati take dejavnosti, ki ne bodo presegale vre
dnosti hrupa 55 dB podnevi in 45 dB ponoči, skladno z Od
lokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore.
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Izvor hrupa s Titove ceste se v območju naselja Log rešuje
s postavitvijo protihrupne zaščite. Ob Titovi cesti je predvidena
zaščita pred prekomernim hrupom z obojestranskim drevore
dom in predvidenim odmikom stavb.
20. člen
(varovanje proti onesnaženju zraka)
Varovanje zraka se zagotavlja do dovoljene meje onesna
ženja (II. območje).
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse
predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju emi
sije ne bodo presegale mejnih emisijskih vrednostih,
– nove stavbe priključiti je potrebno priključiti na ekološko
čiste vire energije (plin, bio masa ...),
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplo
tne izolacije stavb,
– urediti zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za
boljši lokalni pretok zraka,
– postopno tudi pri obstoječih stavbah preiti na način
ogrevanja z ekološko sprejemljivimi gorivi.
21. člen
(varstvo voda)
Treba je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesna
ženje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok eventuelnih
zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod mete
ornih vod z vozišč in s parkirišč mora biti speljan preko lovilcev
maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Vsi objekti
znotraj UN morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo.
Odpadne vode se odvajajo v sklopu ločenega sistema
kanalizacije, preko sistema zbiralnikov, od koder so fekalne
odpadne vode speljane v komunalno čistilno napravo, mete
orne vode iz strešin in utrjenih površin pa se preko lovilcev
olj speljejo v ponikanje oziroma bližnji odvodnik. Spodbuja
naj se razvoj sodobnih energetsko varčnih, čistih in tihih
tehnologij.
Ohranjati je potrebno obstoječe varovanje vseh vodnih
virov na območju urejanja. Vsa skladišča tekočih goriv in naf
tnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv
v vodotoke oziroma podtalnico.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razgla
šeni za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni le v skladu
z zakonskimi določili.
Pred vsakim posegom v objekt kulturne dediščine je
v skladu s predpisi treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dedišči
ne. Znotraj ureditvenega območja, ki se ureja z UN Titova
cesta v Postojni, je tudi območje urejanja Up8, ki zajema del
območja, evidentiranega kot naselbinska dediščina Postojna
– Mestno jedro /EŠD 23086/ s posameznimi stavbnimi enotami
/hiša Tržaška 39, hiša Tržaška 37, hiši Tržaška 35 in 35a, hiša
Tržaška 31, hiša Tržaška 29, hiša Tržaška 27, domačija Trža
ška 23, hiša Stritarjeva 2a, hiša Stritarjeva 2b, hiša Stritarjeva
2c, hiši Stritarjeva 4 in 4a, hiša Jenkova 12, domačija Jenkova
14 ter pokopališče s kapelo/.
23. člen
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javno dostopna mesta dostopna z normalna uporaba invalid
skih vozičkov. Ta pogoj velja tudi za gradnje in prenove preho
dov pešcev na višje nivoje. Tudi vsi objekti z javnimi prostori
morajo biti zgrajeni tako, da bodo javni prostori dostopni pri
samostojni uporabi invalidskih vozičkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Požarna varnost

Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ure
ditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne in
tervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno
dimenzionirano hidrantno omrežje.
V skladu z veljavnimi predpisi je treba upoštevati predpise
za ukrepe varstva pred požarom: za zmanjšanje nevarnosti
nastanka požara, za pravočasno odkrivanje in obveščanje
o požaru in požarno javljanje, za omejevanje širjenja ognja in
dima ob požaru, zagotoviti potrebne odmike med objekti ozi
roma dodatne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi; predvideti
vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje – hidrantna mreža
z ustreznimi odjemi ter zagotovljeno ustrezno količino vode,
zagotoviti varen umik ljudi, živali in premoženja preko zasilnih
izhodov, stopnišč in površin za evakuacijo, ter predvideti pro
metne in delovne površine za intervencijska vozila.
Zaklanjanje

V primeru neposredne vojne nevarnosti se morajo objekti
in prostori v območju ureditvenega načrta »Titova cesta« pri
lagoditi v zaklonišča dopolnilne zaščite. Vsi novi objekti, ki so
zgrajeni v območju UN, morajo biti obravnavani po določilih
Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS,
št. 57/96).
VII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. No
tranja parcelacija, ki je predpisana v parcelacijskem načrtu
na listu 2.3. v 2.0 kartografskem delu SD UN, je obvezna. Pri
lokaciji objektov je obvezno upoštevati predpisane gradbene
linije.
Pred izvedbo parcelacije morajo biti urejena lastniška
razmerja parcel, ki se jih dotika nova meja, nastala z delitvijo
oziroma združitvijo. Pri določitvi gradbenih parcel je upošte
vana:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi
površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in do
stopi, parkirna mesta, utrjene površine in zelene površine);
– zdravstveno tehnične zahteve: odmiki od sosednjih
objektov, vpliv bližnje okolice, osončenje in intervencijske poti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORKSE UREDITVE
TER POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

(varstvo naravne dediščine)

27. člen

V območju urejanja ni območja ali objekta varstva narav
ne dediščine.

(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

24. člen
(varstvo pravic gibalno oviranih oseb)
Pri gradnji in prenovi pločnikov se morajo urediti sestopi
s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako, da so vsa

Izvajanje lokacijskega načrta bo potekalo postopoma,
v skladu z možnostmi investitorja in stopnjo izvedbe pred
hodnih faz, ki posamezno fazo pogojujejo. Praviloma mora
pred gradnjami in drugimi posegi v prostor biti narejena zanje
potrebna komunalna oprema. Izgradnja nekaterih posameznih
delov ureditve je medsebojno povezana. Na podlagi tega in
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na podlagi omogočanja fleksibilnosti izvedbe je opredeljena
naslednja faznost izgradnje, ki je opredeljena na listu 2.4. v 2.0
kartografskem delu SD UN:
1. faza
– prestavitev primarnega kanalizacijskega voda v Up1.
2. faza
– izgradnja gasilskega doma Up4 (O10),
– izgradnja šolskega objekta (O4) v Up9,10,
– izgradnja stanovanjskih stavb O7 in O8 ter javnih parki
rišč v Up6 oziroma Up7,
– ureditev parka v Up11,
– reorganizacija vhodov v stavbi bolnice in zdravstvenega
doma.
1., 2. in 3. faza so neodvisne in se lahko izvedejo so
časno.
3. faza
– izgradnja povezovalne ceste med Cesto na Kremence
in zahodne razbremenilne ceste,
– izgradnja garažne hiše (1. del) in stavb (O3a) z zunanjo
ureditvijo v Up10.
4. faza
– širitev stavbe za potrebe zdravstva (O5a) v Up4 (1.
del).
5. faza
– izgradnja garažne hiše v Up10 (2. del), širitev stavbe za
potrebe šolstva (2. del - O3b, O3c),
– širitev stavbe za potrebe zdravstva (2. del - O5b).
Zemljišča, na katera se ne posega v prvih etapah izva
janja akta, se ohranjajo v dosedanji rabi. Na teh zemljiščih
se dopušča le še pripravljalna dela za gradnje oziroma druge
posege v prostor predvidene s tem načrtom.
Kolikor interesi občine oziroma investitorjev narekujejo
drugačno faznost izvedbe prostorskih ureditev, ki so določene
v tem odloku, se le-ta lahko s sklepom župana občine Postojna
kadarkoli spremeni.
28. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje)
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante
in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi
posegi v prostor in urejanjem zelenic. Investitorji, projektanti
in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji objektov dolžni
upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, varnostne, prometne,
sanitarno higienske in druge predpiseter mnenja in pogoje ter
usmeritve upravne službe občine Postojna, pristojne za urba
nizem. Pred začetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati
vse zakonske obveznosti.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izve
sti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno in eko
nomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na
sosednjih območjih. Investitor in izvajalci predvidenih objektov
in naprav morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri
gradnji upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki
so sestavni del tega akta.
Glede na pričakovane razmere v tleh bo potrebno za
posamezne skupine objektov ter zahtevnejše objekte izvršiti
predhodne geomehanske raziskave temeljnih tal.
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo in
vestitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta
upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih
objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba upora
biti za ureditev zelenih površin,
– zagotoviti nadzor stanja obstoječih objektov v neposre
dni bližini,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje,
– promet v času gradnje organizirati tako, da bo varen in
da ne bo prihajalo do zastojev,
– zagotoviti dostope do obstoječih objektov,
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– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričet
kom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico
v skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti. Prav
tako so dolžni skrbeti za ureditev in vzdrževanje zelenic, nasa
dov, stopnišč, dovozov, ploščadi ter druge ureditve ob objektih.
Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo uporabne
ga dovoljenja.
Kolikor bo izvajalec zemeljskih del odkril objekte podze
meljske naravne dediščine (jam, brezno …) mora takoj pre
nehati z deli, o najdbah pa mora obvestiti pristojni zavod za
kulturno dediščino.
Investitorji, lastniki parcel sodelujejo tudi pri izvedbi tiste
javne infrastrukture in javnih površin, ki so potrebna za realiza
cijo ureditvenega območja. Obveznosti investitorja se oprede
lijo v urbanistični pogodbi med občino in investitorjem.
Gradbene parcele oziroma deli gradbenih parcel, ki ne
bodo pozidane v začetni fazi realizacije SD UN je do realizacije
potrebno vzdrževati v urejenem stanju, tako da ne bodo niti
funkcionalno niti vizualno motila značaj mesta.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
29. člen
(usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti)
SD UN veljajo do takrat, ko bodo na obravnavanem ob
močju zgrajeni vsi predvideni objekti. Po prenehanju veljavnosti
SDUN so na zgrajenih objektih v območju dovoljena investi
cijsko vzdrževalna dela. Dovoljena je tudi gradnja enostavnih
objektov, v skladu s pogoji v posameznem urejevalnem podro
čju (Up), opredeljenimi v tem odloku.
X. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE
IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
30. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)
Pred začetkom komunalnega opremljanja zemljišč je tre
ba pridobiti ustrezna dovoljenja oziroma služnosti.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Ta odlok v celoti nadomešča besedilo veljavnega odloka
o Ureditvenem načrtu Titova cesta (Uradni list RS, št. 57/94).
32. člen
Akt je na vpogled na Občini Postojna, pri občinski službi
za urejanje prostora in urbanizem.
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2000
Postojna, dne 14. novembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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668.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin družbenega
plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in
dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe
obrtno-poslovne cone Žirovnica

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) Občina Žirovnica sprejema

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega
okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne
cone Žirovnica
Javna razgrnitev bo potekala v preddverju Občine Ži
rovnica, Breznica 3, Žirovnica, od četrtka, 6. marca 2008 do
ponedeljka, 7. aprila 2008, vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure,
ob sredah pa tudi od 14.00 do 16.30 ure.
V času javne razgrnitve bo v ponedeljek, 31. 3. 2008,
s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih Čopove hiše, Žirovnica
14, Žirovnica, opravljena tudi javna obravnava k razgrnjenemu
dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev in dopolnjene
mu okoljskemu poročilu.
Spremembe in dopolnitve ne spreminjajo namenske rabe
zemljišč, pač pa se nanašajo samo na prostorske izvedbene
pogoje znotraj obstoječe namenske rabe.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve
in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. Pripombe k do
polnjenem osnutku obeh aktov lahko občani in zainteresirana
javnost vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa
jih pošljejo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4270 Žirov
nica oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom
opremljene pripombe in predlogi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji
dan razgrnitve.
Št. 350-0018/2007
Breznica, dne 19. februarja 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

KAMNIK
669.

Sklep o pripravi občinskega prostorskega
načrta Občine Kamnik

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrto
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 16.
člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01
in 68/03) je župan Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Kamnik
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se
postopek priprava strategije prostorskega razvoja (SPRO) in
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prostorskega reda Občine (PRO) Kamnik nadaljuje in konča kot
občinski prostorski načrt (OPN) Občine Kamnik po postopku in
na način, ki ga določa ZPNačrt in ta sklep.
2. člen
V okviru postopka oziroma dosedanjih aktivnosti ter v
skladu s sprejetim programom priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Kamnik in prostorskega reda Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 94/06 z dne 8. 9. 2006), so bile opravljene
in zaključene naslednje faze:
– izvedena prva prostorska konferenca,
– vloga in pridobitev odločbe MOP, da za izdelavo no
vih prostorskih aktov občine ni treba voditi postopka celovite
presoje vplivov na okolje (Odločba št. 354-09-74/2005 z dne
14. 4. 2005),
– sprejem in objava programa priprave,
– obvestilo sosednjim občinam o pričetku priprave SPRO
in PRO,
– pridobitev smernic in analiza smernic,
– priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za
izdelavo OPN. Smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja
prostora k strategiji prostorskega razvoja občine in prostorskega
reda občine pridobljene po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)
se uporabijo in štejejo kot strokovne podlage za pripravo osnutka
občinskega prostorskega načrta po (ZPNačrt).
3. člen
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave pro
storskih aktov Občine Kamnik se smiselno uporabijo pri pripravi
OPN Kamnik ter se jih po potrebi dopolni in obnovi v skladu z
določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Izbrani izdelovalec OPN Kamnik praviloma izdela, izje
moma pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag
za izdelavo OPN. Strokovne podlage na vlogo Občine Kamnik
posredujejo nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi
udeleženci pri pripravi OPN.
Variantne strokovne rešitve za posamezne prostorske
ureditve za OPN bodo, če se bodo izkazale za potrebne, pripra
vljene v fazi pred razgrnitvijo dopolnjenega osnutka načrta.
4. člen
Občinski prostorski načrt se pripravi kot enovit prostorski
akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je
urbanistični načrt mesta Kamnik.

faz:

5. člen
Okvirni plan aktivnosti ter roki za izvedbo posameznih
Aktivnosti

Začetek

Konec

1

Sprejem sklepa o pričetku
priprave OPN

februar
2008

2

Obvestilo ministrstvu ter
sosednjim občinam

februar
2008

3

Priprava osnutka OPN

4

Pridobitev smernic s strani
pristojnih nosilcev urejanja
prostora

april 2008

maj 2008

5

Priprava dopolnjenega
osnutka OPN

maj 2008

junij 2008

6

Sprejem OPN v 1. branju
– občinski svet

junij 2008

8

Sodelovanje javnosti: javna
razgrnitev in obravnava OPN

julij 2008

september
2008

9

Dopolnitev predloga OPN
s stališči do pripomb in
predlogov danih v času javne
razgrnitve

september
2008

oktober
2008

januar 2008 april 2008
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Aktivnosti
10 Potrditev predloga OPN s
strani pristojnih nosilcev
urejanja
prostora
11

Sklep o sprejemljivosti OPN
skladno z zakonom

12 Sprejem OPN – občinski svet

Št.

Začetek

november
2008

Konec

januar
2009

februar
2009
februar
2009

Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih
podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora
ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
6. člen
Občina je v izvedenem postopku izdelave SPRO in PRO
že zaprosila pristojne nosilce urejanja prostora za smernice.
V skladu s priporočili pristojnega ministrstva bo občina prido
bljene smernice upoštevala kot strokovne podlage za izdelavo
osnutka OPN.
Občina bo izdelani osnutek občinskega prostorskega na
črta poslala ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v
sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v zakonsko
predpisanem roku podajo konkretne smernice za načrtovane
prostorske ureditve oziroma mnenja iz njihove pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter po
dajo smernice in mnenje k predlogu občinskega prostorskega
načrta so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa.
3. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo za obrambo:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva
pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva, lovstva in ribištva.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter
izobraževalnih in znanstvenih ustanov,
– izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture.
8. Družba za avtoceste RS:
– izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtoce
stnega omrežja.
9. Direkcija Republike Slovenije za ceste:
– izhodišča za državne ceste.
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije.
11. Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
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12. Geoplin:
– izhodišča za transport in skladiščenje zemeljskega plina.
13. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega po
mena.
14. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj:
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
16. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo.
17. Zavod za ribištvo Slovenije:
– izhodišča s področja ribištva.
18. Komunalno podjetje Kamnik d.d.:
– izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokal
nega pomena.
19. Adriaplin d.o.o.:
– izhodišča za področje lokalne oskrbe s plinom.
20. Zavod za razvoj kabelsko satelitskega televizijskega
sistema Kamnik:
– izhodišča za upravljanje kabelsko satelitskega televizij
skega sistema.
21. Občina Kamnik:
– izhodišča s področja poselitve in gospodarstva,
– izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja,
– izhodišča s področja zdravstva,
– izhodišča s področja lokalnih cest.
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko
relevantnost se kot nosilca urejanja prostora v postopek lahko
vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe ter druge
organizacije, kolikor bi se v postopku priprave prostorskega
akta izkazalo, da so potrebni.
7. člen
Izdelavo občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik
se financira iz sredstev proračuna Občine Kamnik.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v
svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in
prostor in sosednjim občinam.
Št. 35003-17/2004-5/1
Kamnik, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

PIVKA
670.

Odlok o turistični taksi v Občini Pivka

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ura
dni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZSRT), 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05
in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne
13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Pivka
1. člen
S tem odlokom se določa višina in poraba turistične takse
v Občini Pivka, oprostitve, način poročanja in nadzor nad nje
nim evidentiranjem in odvajanjem.
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2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačujejo drža
vljani Republike Slovenije in tujci za vsako nočitev na območju
Občine Pivka (v nadaljevanju turisti), če nimajo prijavljenega
stalnega prebivališča v Občini Pivka. Turistično takso plačuje
turist praviloma skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačevati turistično takso tudi v primeru, ko je
deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni
za promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge
dejavnosti s področja turizma.
4. člen
Višina turistične takse je določena v točkah. Vrednost toč
ke usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin.
5. člen
Višina turistične takse na območju Občine Pivka znaša
7 (sedem) točk.
Znesek turistične takse se zaračuna tako, da se pomnoži
število točk iz prvega odstavka tega člena z vrednostjo točke.
6. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s
prvo točko 27. člena ZSRT. Osebe, ki so navedene v drugi točki
istega člena, plačujejo turistično takso v višini 50%.
7. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci,
kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in ima
jo za to registrirano dejavnost, morajo pobirati turistično takso
hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji
dan prenočevanja, ter voditi evidenco o plačani turistični taksi,
iz katere morata biti razvidna število prenočitev posameznega
turista in znesek plačane takse.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog za oprostitev.
8. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za
pretekli mesec na račun občine, na obrazcu, ki ga pridobijo na
občini. V istem roku so osebe iz prvega odstavka 7. člena tega
odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu
mesečno poročilo.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc se opravlja prek pristojnega davčnega
organ. Pristojni organ občinske uprave nadzira verodostojnost
podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige
domačih in tujih gostov.
Osebe iz 7. člena tega odloka so dolžne omogočiti nadzor
in vpogled v evidence, iz katerih je razvidno število nočitev in
obračun turistične takse.
10. člen
Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter ostala
vprašanja, ki niso opredeljena v tem odloku se upošteva Zakon
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).

Uradni list Republike Slovenije
671.

Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Piv
ka (Uradni list RS, št. 75/04, 103/04, 21/05), 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 95/99, 55/06) je Občinski svet Občine Pivka
na 11. seji dne 13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Pivka
1. člen
V petem odstavku 6. člena odloka se črtajo vse alineje
naštetih posameznih vodov javne infrastrukture z odstotki ter
se nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
»
– kanalizacijsko omrežje – fekalno meteorno
32%
– kanalizacijsko omrežje meteorno
18%
– vodovodno omrežje
23%
– cestno omrežje – asfalt+pločniki
25%
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov
20%
– cestno omrežje – makadam
15%
– omrežje javne razsvetljave
6%
– hidrantno omrežje
4%
– urejene rekreacijske površine
(v oddaljenost do 1000 m zračne linije)
10%
– urejeno igrišče
(v oddaljenost do 1000 m zračne linije)
5%«.
2. člen
V šestem odstavku 6. člena se za šestim kvadrantom v
tabeli doda novo alinejo z besedilom »večstanovanjska gradnja
(kar šteje objekte s tremi in več stanovanji) faktor 0,7«.
3. člen
V poglavju oprostitev in olajšav se v 7. členu odloka briše
celotno tabelo ter se jo nadomesti s tabelo:
»
faktor
1. skupina – območje Pivke in Petelinj
1
2. skupina – Kal, Dolnja Košana, Neverke, Selce,
Slovenska vas, Zagorje, Gradec, Trnje, Klenik, Parje,
Drskovče
0,9
3. skupina – Nadanje selo, Mala Pristava, Velika
Pristava, Stara Sušica, Nova Sušica, Narin, Šmihel,
Ribnica, Gornja Košana, Palčje, Buje, Čepno, Suhor
je, Volče, Juršče, Šilentabor
0,7
«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalnem prispevku v Občini Pivka

672.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07), 103. člena Zakona
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)

Uradni list Republike Slovenije
in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ura
dni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02 in 59/03) je Občinski svet
Občine Pivka na 11. seji dne 13. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02, 59/03)

Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter se uporablja vključno z odmero v
letu 2008 dalje.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

REČICA OB SAVINJI
673.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2008

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi
15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji
šča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 in Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 8/00) v povezavi s 118. členom
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07)
in v skladu s 16. členom Statuta Občine Rečica ob Savinji
(Uradni list RS, št. 11/07) na 13. redni seji dne 12. 2. 2008
sprejel
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2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-1
Rečica ob Savinji, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

1. člen
V 9. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02, 59/03) se v
četrtem odstavku beseda »petkratna« nadomesti z besedo
»desetkratna«.
Peti odstavek 9. člena se črta.
2. člen
V 11. členu se na konca doda nov odstavek, ki se glasi:
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora je dol
žan sporočiti najemnika prostora, kolikor ga le-temu oddaja, in
spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Kolikor najemnik ali lastnik ne sporočijo občinski upravi
Občine Pivka sprememb v zvezi z najemom ali lastništvom
stanovanja, poslovnega prostora oziroma nepremičnine, ki vpli
vajo na odmero nadomestila, se šteje, da je zavezanec v celoti
lastnik nepremičnine. Na podlagi tega občinska uprava lahko
po pozivu lastnika vključi zavezanca v evidenco nadomestila
po uradni dolžnosti.«
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SEVNICA
674.

Odlok o združitvi in preimenovanju dela
naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v
Križišče

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentira
nju 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. čle
na Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB)
je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2.
2008 sprejel

ODLOK
o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje
in dela naselja Goveji Dol v Križišče
1. člen
Na območju Občine Sevnica se združita in preimenujeta
del naselja Gabrje in del naselja Goveji Dol v Križišče.
2. člen
Območje in ime novega naselja Križišče je prikazano v
kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:6000. Karto
grafski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Ge
odetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi
Sevnica, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom
in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega sta
nja.
3. člen
V naselju Gabrje se ukinejo hišne številke 9, 9a, 10, 10a,
11, 16, 17, 18 in 19, v naselju Goveji Dol se ukinejo hišne šte
vilke 11, 12, 13 in 13a. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v
naselje Križišče.
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.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2008

5. člen
Vsi stroški, povezani s preimenovanjem dela naselja Ga
brje in dela naselja Goveji Dol v Križišče, bremenijo občane
tega naselja.
Lastniki oziroma upravljavci stavbe so dolžni zamenjati
staro tablico s hišno številko z novo.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča za leto 2008, na območju Občine Rečica ob
Savinji, znaša 0,001551 EUR.

6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo
detska uprava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo
v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
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7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-0001/2008
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

675.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno
podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno
odgovornostjo

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 16. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Ob
čine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno
podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno
odgovornostjo
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o preo
blikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala
Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list RS, št. 106/05).
2. člen
V celoti se spremeni 4. člen, ki se glasi:
»V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07) do dejavnosti Komunale d.o.o. Sev
nica naslednje:
a) glavne dejavnosti:
1. E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
2. E 37.000 Ravnanje z odplakami
3. E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
4. N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
5. S 96.030 Pogrebna dejavnost
Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem
ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
6. D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mre
ži
7. F 43.110 Rušenje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 42.110 Gradnja cest
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za te
kočine in pline
F 42.910 Gradnja vodnih objektov
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

Uradni list Republike Slovenije
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
in zakup
H 49.410 Cestni tovorni promet
H 49.500 Cevovodni transport
N 77.110 Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup
N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po
godbi
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
H 52.100 Skladiščenje
M 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
C 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
C 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva.
Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunal
nega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opra
vljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo
organizacijske enote.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku znesek »53.409.948,50 SIT«
nadomesti z zneskom »222.875,77 EUR«.
4. člen
V 11. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
»Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga
sestavlja šest članov. Dva člana sta delavca javnega podjetja,
ki ju izvoli svet delavcev.«
5. člen
V 15. členu se število »10.000.000 SIT« nadomesti
z besedilom »20% vrednosti osnovnega kapitala družbe«,
za zadnjim stavkom se doda stavek »Družba odgovarja
za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v javnem
prometu.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0018/2007
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

676.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s
spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto
vanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne
18. 2. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list
RS, št. 84/06 in 99/07).
2. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list
RS, št. 99/07) se v drugem odstavku na koncu prvega stavka
1. točke nadomesti število »13« z novim številom »16«, tako
da se stavek na novo glasi:
1. »Maksimalni horizontalni gabarit osnovnega objekta
je 9 m x 16 m.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0013/2007
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

677.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na
Lovrencu za botanični naravni spomenik

Na podlagi 49. člena in 163. člena Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 96/04 ZON-UPB2), 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski
svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča
na Lovrencu za botanični naravni spomenik
1. člen
V drugem členu Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega
svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list
RS, št. 1/94), se na koncu prvega odstavka za besedilom »k.o.
Okroglice« doda » ter parcela št. 80/2, k.o. Okroglice.
2. člen
V tretjem členu se za besedilom »lastnik parcele št. 195/2«
doda besedilo »in št. 80/2«.

Št.

Št. 330-0009/2007
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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ŠKOFLJICA
678.

Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev
služnostne pravice na nepremičninskem
premoženju v lasti Občine Škofljica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list
RS, 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na
12. redni seji dne sprejel

SKLEP
o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne
pravice na nepremičninskem premoženju
v lasti Občine Škofljica
1. člen
S tem sklepom se določi cenik odškodnin za pridobitev
služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti
Občine Škofljica, ki ga je 26. 4. 2006 izdelal stalni sodni izve
denec in cenilec za gradbeno in vodnogospodarsko stroko ter
cenilec nepremičnin.
2. člen
Odškodnina za ustanovitev služnosti na stavbnih zemlji
ščih na dan 1. 1. 2008 znaša:
I. območje: center naselja Škofljica: 10,83 EUR/m2.
II. območje: širše območje naselja Škofljica in naselje
Lavrica: 8,26 EUR/m2.
III. območje: ostala naselja v Občini Škofljica:
5,49 EUR/m2.
Odškodnina za ustanovitev služnosti na kmetijskih ze
mljiščih:
vrt:					
2,85 EUR/m2.
njiva: 				
2,85 EUR/m2.
travnik:				
1,59 EUR/m2.
barjanski travnik:			
0,57 EUR/m2.
pašnik: 				
0,57 EUR/m2.
sadovnjak: 				
2,85 EUR/m2.
vinograd: 				
2,85 EUR/m2.
gozd: 				
1,13 EUR/m2.
neplodno: 				
0,57 EUR/m2.
poti na kmetijskih zemljiščih 		
0,57 EUR/m2.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga vsak mesec objavi Statistični urad
Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0007-02/2008
Škofljica, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

3. člen
V 9. členu se besedna zveza »Zakona o naravni in kultur
ni dediščini« spremeni v »Zakona o ohranjanju narave«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

19 / 25. 2. 2008 /

679.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS
9/10 Škofljica

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 48/05
– čistopis, 28/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica je
občinski svet na 12. redni seji dne 4. 2. 2008 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VS 9/10 Škofljica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma
starejših občanov, ki jih je izdelal API d.o.o., pod št. proj.
447/681-september 2007.«
2. člen
V 3. členu se v četrtem odstavku za besedilom »V morfo
loški enoti 2A/1 je dovoljena stanovanjska gradnja s spremlja
jočo dejavnostjo«, pika zamenja z vejico in doda besedilo:
»gradnja doma starejših občanov (objekt C) in gradnja
večstanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji (objekta A
in B).«
Na koncu besedila 3. člena pa se doda nov odstavek:
»Znotraj morfološke enote 2A/1 je najmanjša etapa tudi
zaključen kompleks doma starejših občanov – objekti A,B in C
s prometno in komunalno infrastrukturo.«
3. člen
V 4. členu se v celoti spremeni poglavje »Pogoji za gra
dnjo v morfološki enoti 2A/1, ki je opredeljena kot stanovanjska
soseska« in se glasi:
»H2
12 x 9 m =108m2 P+1+M
4 hiše.
V stanovanjskem objektu je v pritličju možnost tihe poslov
ne dejavnosti, ki nima škodljivih emisij v okolje. Hiše so lahko
maksimalno dvostanovanjske.
Kolenčni zid pri vseh novih objektih je max. 1,40m.
Toleranca znaša ± 1 m.
Vsi objekti H2 imajo 1 garažo in 2 PM.
Oblikovanje objektov v morfološki enoti 2A/1 se izvaja
skladno z grafično prilogo “Funkcionalne in oblikovalske reši
tve” in Idejnim projektom, dom za starejše občane oskrbovana
stanovanja – API d.o.o.
Za oblikovanje objektov A, B in C je pogoj, da se obli
kovno lahko zgledujejo z moderno obliko predvidenih stavb
na nasprotnem bregu Škofeljščice, predvsem z novo športno
dvorano.
Objekt A
Objekt B
Objekt C

25,00m x 13,00m = 325
m2

K+P+2N dim.: s toleran
co po širini,dolžini, višini
niza +/-2m
38,50m x 16,00m = 616 K+P+2N dim.: s toleran
m2
co po širini,dolžini, višini
niza +/-2m
Dom v tlorisu tvori obliko glavnika, maksimalne
dimenzije objekta so 53,10 x 70,20 m, dimenzije
posameznih krakov pa so 19,50 x 28,00 m in
15,50 x 19,00 m
P+2N, P+1+M. dim.: s toleranco po širini, dolžini,
višini niza +/-2m.

Umestitev objekta H2 na parc.št. 789/4 in 789/2 z zakolič
benima točkama 33 in 34 je na gradbeni parceli lahko drugačna
kot je prikazano v grafičnih podlagah zaradi spremembe robnih
pogojev na območju urejanja. Nov dovoz je predviden preko
parcele št. 758/1, k.o. Lanišče. Minimalen odmik tega objekta
od zahodne meje njegove gradbene parcele je 4 m.
Dovoljene so ureditve pod streho in kapacitete objektov
lahko odstopajo, če so izvedene znotraj predpisanih gabaritov
objektov in je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
Ureditve podzemnih objektov lahko odstopajo od ureditev
prikazanih v grafičnem delu, če ne segajo izven gradbenih
parcel.
Večja odstopanja so izjemoma dovoljena ob soglasju
projektanta prostorskega akta.
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4. člen
V 4. členu se v poglavju »Pogoji za gradnjo v morfološki
enoti 4A, ki je opredeljena kot poslovno-stanovanjska soseska«
spremenita četrta in dvanajsta vrsta, in sicer:
»- B 20 x 15 m = 300 m2 K + P+1 +M večstanovanjska
stavba – max.
9 stanovanjskih
enot«
»Objekt B ima 6 PM na terenu in 15 PM v kleti.«
5. člen
V 9. členu se v poglavju »Novogradnje, nadomestne
gradnje« v odstavku c) tekst »max.P+1« črta in nadomesti s
tekstom »K+P+M«.
6. člen
V 13. členu se šesti in sedmi odstavek zamenjata z be
sedilom:
»Predvidi se dostopna cesta za morfološki enoti 2A/1 (ob
močje doma starejših občanov) in 5A/1 (zdravstvena postaja)
preko mostu čez Škofeljščico, ki se navezuje na obstoječo cesto
v morfološki enoti 1A. Potek ceste je razviden iz grafične priloge,
ki jo je izdelal API d.o.o., pod št. proj. 447/681-december 2007 in
idejne zasnove za most preko Škofeljščice, ki jo je izdelal PROINI d.o.o., pod št. PRO-INI 20/07. Prometna povezava mora
biti tudi v skladu s PGD projektom Rondo Škofljica–Klanec, na
katerega je pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste.
Dostop do objekta H2 na parc. št. 789/4 in 789/2 je preko
parcele št. 758/1 k.o., Lanišče.«
7. člen
Na koncu 14. člena se doda nov odstavek:
»Izhodišče za nadaljnje načrtovanje elektro omrežja za
morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje
PROFI d.o.o. pod št. E-07-VO5-201«
Obstoječa trafo postaja ob cesti Ljubljana Kočevje se
zaradi ukinitve neposredne povezave prestavi na območje ob
parkirišču zdravstvene postaje.
8. člen
V 15. členu se na koncu četrtega odstavka za oznako
»R-75-P/6« doda besedilo:
»in dopolnjeno z idejnim projektom plinifikacije, ki ga je izde
lalo podjetje JP Energetika Ljubljana d.o.o., pod št. R-75-P/8.«
Na koncu 15. člena se doda nov odstavek:
»S spremembo načina pozidave v morfološki enoti 2A/1
se ukine del glavnih plinovodov na tem območju. Predvideni
dom starejših občanov se za ogrevanje, pripravo tople sanitar
ne vode, kuhanja in tehnologije priključi na srednjetlačno plino
vodno omrežje dimenzije DN 100, ki bo potekalo v dovozni ce
sti od Kočevske ceste do območja urejanja. Kolikor bo gradnja
objektov zaključena pred izgradnjo glavnega srednjetlačnega
plinovodnega omrežja, se začasno postavi kontejnerska po
staja uparjenega naftnega plina. Po izgradnji srednjetlačnega
plinovodnega omrežja, in priključitvi objektov na ta sistem, se
kontejnerska postaja uparjenega naftnega plina odstrani.«
9. člen
Na koncu 16. člena se doda nov odstavek:
»Zasnova vodovodnega in hidrantnega omrežja za mor
fološko enoto 2A/1 sledi programski rešitvi JP Vodovod-Ka
nalizacija št. PR 2194 V in se smiselno prilagodi spremenjeni
zasnovi objektov. Izhodišče za nadaljnje načrtovanje vodovo
dnega omrežja za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga
je izdelalo podjetje KONO-B d.o.o., pod št. 1250/07«
10. člen
Na koncu 17. člena se doda nov odstavek:
»Na območju morfološke enote 2A/1 je namesto 13 sta
novanjskih objektov predvidena postavitev doma starejših ob
čanov in varovanih stanovanj. Ker trenutna kapaciteta čistilne
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naprave ne zadošča za priključitev predvidenih objektov, bo
potrebno na obravnavanem območju zgraditi začasno čistilno
napravo. Po izgradnji kanalizacijskega zbiralnika Škofljica–La
vrica–Rudnik, bo potrebno obravnavano območje prevezati na
ta sistem. V ta namen bo treba zgraditi del javne kanalizacije in
črpališče skladno s projektno nalogo JP Vodovod – Kanalizaci
ja, št. 2796 K in 2855 K in idejnim projektom kanalizacije, ki ga
je izdelalo podjetje KONO-B d.o.o., pod št. 1251/07, začasna
čistilna naprava pa se odstrani.«
11. člen
Na koncu 18. člena se doda nov odstavek:
»S spremembo načina pozidave v morfološki enoti 2A/1
se zmanjša število priključkov. Navezava na obstoječo Telekom
kabelsko kanalizacijo ostane enaka, potek trase pa se prilagodi
novi pozidavi. Izhodišče za nadaljnje načrtovanje telefonskega
omrežja za morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je
izdelalo podjetje DEKATEL d.o.o., pod št. 2706770.«
12. člen
Na koncu 19. člena se doda nov odstavek:
»Izhodišče za nadaljnje načrtovanje javne razsvetljave za
morfološko enoto 2A/1 je idejni projekt, ki ga je izdelalo podjetje
PROFI d.o.o., pod št. E-07-VO5-202«
13. člen
Na koncu 22. člena se doda nov odstavek:
»Za območje je bil izdelan Elaborat poplavne varnosti, ki
ga je izdelalo podjetje APING, d.o.o., pod št. 32/07. Elaborat je
sestavni del Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS
9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje
doma starejših občanov. V njem so podana navodila in usme
ritve za zagotovitev poplavne varnosti območja. Vse ukrepe za
varstvo pred škodljivim delovanjem voda na območju urejanja in
ogroženih območjih dol in gorvodno, ki so navedeni v zaključku
Elaborata poplavne varnosti, je treba izvesti pred drugimi posegi
na območju urejanja VS 9/10 Škofljica. Za vse posege, ki lahko
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja pridobiti vodno soglasje«.
14. člen
Na koncu 25. člena se doda nov odstavek:
»Predvidene ureditve znotraj območja Sprememb in do
polnitev zazidalnega načrta VS 9/10 ŠKOFLJICA, za morfolo
ško enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov in
objekta H2 z zakoličbenimi točkami 30, 31, 33 in 34 je mogoče
začasno priklopiti na zasebno čistilno napravo«.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2008
Škofljica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

Št.
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
680.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o določitvi članarine Zdravniške zbornice
Slovenije

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdrav
niški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) je po predhodnem soglasju ministrice za zdravje
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji 1/2008 dne
20. 2. 2008 sprejela

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
članarine Zdravniške zbornice Slovenije
I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slo
venije (Uradni list RS, št. 4/07) se v IV. točki prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na status
in kategorije je:
a) pripravnik = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto
plača v negospodarstvu x 4,192) x 1,2%,
b) zdravnik sekundarij in mladi raziskovalec = osnovna
plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x
5,24) x 1,2%,
c) specializant = osnovna plača zdravnika (izhodiščna
bruto plača v negospodarstvu x 7,08) x 1,2%,
č) doktor dentalne medicine = osnovna plača zdravnika
(izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 7,71) x 1,2%,
d) zdravnik splošne medicine = osnovna plača zdravnika
(izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 7,71) x 1,2%,
e) specialist = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto
plača v negospodarstvu x 9,35) x 1,2%.«.
II.
Za IV. točko se doda nova IV.a točka, ki se glasi:
»IV.a Članarina zdravnikov, ki so visokošolski učitelji ali
znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 100,00
eurov letno«.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2008-3
Ljubljana, dne 20. februarja 2008
EVA 2007-2711-0124
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
Vojko Kanič l.r.
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VSEBINA
VLADA
640.
641.
642.

Uredba o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo
energijo
Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov
po železnici v notranjem potniškem prometu
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gradu Bra
nik (Rihemberk) za kulturni spomenik državnega
pomena

KRANJ
661.
1649

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za
zidalnem načrtu Spodnji Grič II

663.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro
računu Občine Litija za leto 2008

1653

664.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra
mov Vrtca Medvode in rezervacijah

1653

665.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr
tu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah

666.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom do
polnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ob
činskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus
Novo mesto

1653

644.

645.
646.
647.

Pravilnik o največjem dovoljenem ugrezu ladij za
plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča
Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednote
nje programa prestrukturiranja v vinskem letu
2008/2009, in koeficientu za izračun višine podpo
re za prestrukturiranje v vinskem letu 2007/2008
Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju raz
množevalnega materiala in sadik hmelja
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno
potovanje in nadomestila za ločeno življenje
Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta
Delavca

649.

Odločba o ustavnih pritožbah glede izvedbe volitev
v 18. volilni enoti za volitve predstavnika lokalnih
interesov v Državni svet
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

LITIJA

Poročilo o gibanju plač za december 2007

1656
1656

652.
680.

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo,
razsip, razbitje in okvara)
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
članarine Zdravniške zbornice Slovenije

1657
1660

655.
656.
657.

1661

672.

660.
669.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskr
bi s pitno vodo v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o od
vajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini
Kamnik
Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta
Občine Kamnik

Odlok o turistični taksi v Občini Pivka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ko
munalnem prispevku v Občini Pivka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1687
1688
1688

667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega
načrta Titova cesta v Postojni

673.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadome
stila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

674.

Odlok o združitvi in preimenovanju dela naselja
Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno
podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno od
govornostjo
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občin
skem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanj
ska cesta v Sevnici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz
glasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za
botanični naravni spomenik

1678

REČICA OB SAVINJI
1661
1662
1693

1663
1664

675.

676.

677.

1666

678.
679.

1668

1686

1690

1690
1691

Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služno
stne pravice na nepremičninskem premoženju v
lasti Občine Škofljica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10
Škofljica

1691
1691

ŽIROVNICA
668.

1668

1689

ŠKOFLJICA

1665
1665

1689

SEVNICA

1665

KAMNIK
658.
659.

1677

POSTOJNA

CERKNICA
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za
koniti predkupni pravici Občine Cerknica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

1674

PIVKA
670.
671.

OBČINE
653.
654.

1673

NOVO MESTO

1656

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
651.

1672

MORAVSKE TOPLICE

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
650.

1670

MEDVODE

USTAVNO SODIŠČE
648.

1669

KRŠKO
662.

1652

MINISTRSTVA
643.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje
nega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Jesenice za
Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega po
ročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica
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VSEBINA
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Ptuj
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Novo mesto
Slovenj Gradec
Izbrisi
Murska Sobota
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

825
825
825
825
826
826
827
827
827
827
827
828
828
829
830
833
833
833
834
834
835
835
835
836
837
837
837

Stran

1695

Stran
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SEMINAR

12., 13. in 14. marca 2008, na Pohorju, hotel Bellevue
PRIJAVNICA
Šola javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva (12., 13. in 14. marca 2008)
na seminar prijavljamo naslednje udeležence
ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

plačnik
ime plačnika
naslov plačnika (ulica / št. / poštna številka / kraj)

telefon

faks

e-pošta
zavezanec za DDV (ustrezno označite)

DA

NE

ID za DDV: Sl
podpis odgovorne osebe
datum in žig

Prijava za šolo javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva
Prijavnico nam lahko pošljete:
– po pošti na Uradni list RS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
– faksu: 01/425-14-18
– e-pošti: prodaja@uradni-list.si
Kotizacija:
– Kotizacija za posameznega udeleženca brez prenočišča znaša 670 EUR. Cena ne vključuje DDV.
– Kotizacija za posameznega udeleženca s prenočiščem znaša 830 EUR. Cena ne vključuje DDV.
Število prijav je omejeno.
Dodatne ugodnosti: 10-odstotni popust za 3 ali več udeležencev iz istega podjetja.
Več informacij lahko dobite po tel. 01/2001-856 ali 01/2001-833.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slo
venije d.o.o. – direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,  telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

