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DRŽAVNI ZBOR
2268.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Sveta za elektronske komunikacije

Na podlagi 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in
102/07 – ZDRad) ter tretjega odstavka 108. člena in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 16. junija 2009
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta
za elektronske komunikacije
I.
Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
(Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03, 19/05, 68/06 in 100/07)
se v besedilu IV. točke spremeni v naslednjem:
razreši se:
dr. Tomaž KALIN
imenuje se:
Jasmin KUKAVICA.
II.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/09-3/9
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 401-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2269.

Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta,
ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 131. člena Ustave Republike Slovenije, 21. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 22. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 45/08) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni
zbor na seji dne 16. junija 2009 sprejel

Cena 3,67 €

ISSN 1318-0576

Leto XIX

SKLEP
o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli
Državni zbor Republike Slovenije
I.
Za člane Sodnega sveta so izvoljeni:
prof. dr. MIRO CERAR,
doc. dr. ETELKA KORPIČ - HORVAT,
ANDREJ ŠKRK,
prof. dr. KATARINA ZAJC,
BARICA ZIDAR.
II.
Dolžina mandata bo določena na podlagi 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni
list RS, št. 45/08).
Št. 700-04/09-9/4
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 403-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2270.

Sklep o imenovanju namestnika varuha
človekovih pravic

Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o varuhu
človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94 – popravek in
56/02 – ZJU) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor
na seji dne 16. junija 2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju namestnika varuha človekovih
pravic
Imenuje se:
Ivan ŠELIH za namestnika varuha človekovih pravic za
dobo šestih let.
Št. 000-04/09-14/7
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 409-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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Sklep o imenovanju članov Nadzornega
odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Na podlagi 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93, 68/95
– odločba US, 1/96, 23/96 – popravek, 77/08 – ZJS‑1 in 109/08
– odločba US) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni
zbor na seji dne 16. junija 2009 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Nadzornega odbora
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Za člane Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije se imenujejo:
Srečko ČATER
mag. Zlatko JENKO
mag. Maja KOTAR
Franc MUŽIČ
Branko TOMAŽIČ
za dobo štirih let.
Št. 412-01/09-11/12
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 400-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2272.

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo
in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in
2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni
izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih
nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje
politične odgovornosti za neustrezno
izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02)
(Uradni list RS, št. 135/03) v času od začetka
leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od
22. novembra 2008 dalje, katerega posledici
sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred
zakonom in ogrožanje sistema javnih financ;
ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma
koruptivnem ravnanju nekaterih državnih
funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe
Ministrstva za notranje zadeve Republike
Slovenije v politične namene v času od
začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v
obdobju od 22. novembra 2008 dalje

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega
in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje
36. člena in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 38/09) je Državni
zbor na seji dne 16. junija 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega zbora
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo
in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003
in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni
izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih
nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politične
odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28
(ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03)
v času od začetka leta 2003 do oktobra leta
2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje,
katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne
neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema
javnih financ; ter za preiskavo suma
o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju
nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo
suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije v politične namene v času
od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter
v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina ZARES – nova politika 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana
in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:

za namestnike članov:

Darja LAVTIŽAR BEBLER,
PS SD

Anton COLARIČ,
PS SD

Robert HROVAT, PS SDS

Alenka JERAJ,
PS SDS

Franco JURI, PS ZARES
mag. Franc ŽNIDARŠIČ,
PS DeSUS

Matjaž ZANOŠKAR,
PS DeSUS

Zmago JELINČIČ PLEMENITI, Silven MAJHENIČ,
PS SNS
PS SNS
Gvido KRES, PS SLS

Janez RIBIČ, PS SLS

Anton ANDERLIČ, PS PK LDS Milan GUMZAR, PS PK LDS
izmed članov se imenujeta:
za predsednika:
Robert HROVAT, PS SDS
za podpredsednika:
Anton ANDERLIČ, PS PK LDS.

Uradni list Republike Slovenije

zbor.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/09-35/26
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 382-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

2273.

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije Državnega
zbora za ugotavljanje politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so bili
vpleteni v financiranje spornih menedžerskih
prevzemov gospodarskih družb Istrabenz,
holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško
d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij
v pretežni državni lasti (kreditne institucije
znotraj NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer
tako, da naj bi zlorabili svoj politični vpliv
za dodeljevanje posojil članom poslovodnih
organov navedenih gospodarskih družb in z
njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb (ti.
»slamnatih« podjetij, finančnih holdingov ipd.)
za odkup večinskega ali pretežnega deleža
gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo
vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno
pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s
področja prevzemov, ki je dopuščala omenjene
sporne menedžerske prevzeme

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93
in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega
in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alineje
36. člena in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 40/09) je Državni
zbor na seji dne 16. junija 2009 sprejel

SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika
ter članov in namestnikov članov Preiskovalne
komisije Državnega zbora za ugotavljanje politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da
so bili vpleteni v financiranje spornih menedžerskih
prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška
družba, d.d. in Pivovarna Laško d.d. s strani bank
oziroma kreditnih institucij v pretežni državni
lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in
NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi zlorabili svoj
politični vpliv za dodeljevanje posojil članom
poslovodnih organov navedenih gospodarskih
družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih
oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov
ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža
gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo
in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma
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neustrezne zakonodaje s področja prevzemov,
ki je dopuščala omenjene sporne
menedžerske prevzeme
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina ZARES – nova politika 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana
in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Poslanski klub Liberalne demokracije
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:
Breda PEČAN, PS SD
Rudolf PETAN, PS SDS
Lojze POSEDEL, PS ZARES

za namestnike članov:
Melita ŽUPEVC, PS SD
Rado LIKAR, PS SDS
Cvetka ZALOKAR ORAŽEM,
PS ZARES
Joško GODEC, PS DeSUS
mag. Vasja KLAVORA,
PS DeSUS
Srečko PRIJATELJ, PS SNS Miran GYÖREK, PS SNS
Gvido KRES, PS SLS
Janez RIBIČ, PS SLS
Milan GUMZAR, PS PK LDS Anton ANDERLIČ,
PS PK LDS
izmed članov se imenujeta:
za predsednika:
Lojze POSEDEL, PS ZARES
za podpredsednika:
Gvido KRES, PS SLS.

zbor.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/09-36/19
Ljubljana, dne 16. junija 2009
EPA 402-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2274.

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 17. člena Zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) izdajam
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UKAZ
o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Kitajski
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski imenujem Marijo Adanjo.
Št. 501-03-21/09
Ljubljana, dne 16. junija 2009

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Pridelovalci medu, ki so do uveljavitve tega pravilnika
za svoje pridelke uporabljali ime »Slovenski med«, morajo
pridobiti certifikat iz 4. člena tega pravilnika najpozneje v roku
enega leta od dneva uveljavitve tega pravilnika. Če certifikata v
predpisanem roku ne pridobijo, imena Slovenski med na svojih
proizvodih ne smejo več uporabljati.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 33203-35/2007/26
Ljubljana, dne 15. maja 2009
EVA 2009-2311-0103
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

MINISTRSTVA
2275.

Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno
geografsko označbo

2276.

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko
označbo

Na podlagi petega odstavka 110.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08‑ZFO‑1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o podrobnejših merilih za ugotavljanje
okoljske škode

1. člen
Ta pravilnik določa geografsko območje ter način pridelave in priprave za trg za Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo (v nadaljnjem besedilu: Slovenski med).
2. člen
(1) Ime Slovenski med ima lahko samo med, pridelan
in pripravljen za trg na geografskem območju in na način, ki
sta določena v specifikaciji za Slovenski med, ki jo je potrdilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: Ministrstvo) v skladu s predpisom, ki ureja postopke
zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Specifikacija za Slovenski med iz prejšnjega odstavka
je dosegljiva na Ministrstvu, Dunajska cesta 58, Ljubljana, ali
na spletnih straneh ministrstva (www.mkgp.gov.si) pod povezavo Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil.
3. člen
Slovenski med mora biti označen v skladu s predpisom,
ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem
pravilnikom.
4. člen
Ime Slovenski med lahko uporablja pridelovalec medu, ki
zanj pridobi certifikat v skladu s predpisom, ki ureja postopke
zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za Slovenski med pridobi pridelovalec tega
medu v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Vsi pridelovalci Slovenskega medu, ki pridobijo certifikat
iz 4. člena tega pravilnika in pridelujejo Slovenski med, morajo
enkrat letno, najpozneje do konca februarja, na Ministrstvo pisno sporočiti količino Slovenskega medu, ki so ga v preteklem
letu proizvedli.

Pravilnik o podrobnejših merilih
za ugotavljanje okoljske škode

1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša merila za ugotavljanje večjih škodljivih vplivov na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja določenih zavarovanih prosto živečih rastlinskih
in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, ki se
prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, zaradi ugotavljanja
okoljske škode.
(2) Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju (v nadaljnjem besedilu: habitatni tipi), zavarovane prosto živeče rastlinske in živalske vrste (v nadaljnjem besedilu:
zavarovane vrste) in njihovi habitati, ki so predmet okoljske
škode, so določeni v uredbah, ki določajo zavarovane vrste in
habitatne tipe.
(3) Ta pravilnik prenaša Prilogo 1 Direktive 2004/35/ES
Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske
škode (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/21/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih
in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive
2004/35/ES (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15).
2. člen
(izrazi)
men:

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

1. Posebno varstveno območje (območje Natura
2000; v nadaljnjem besedilu: Natura območje) je ekološko
pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) pomembno za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Natura območja in
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potencialna Natura območja so določena z uredbo, ki določa
Natura območja.
2. Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam,
njihovim habitatom ali habitatnim tipom, je škoda, ki ima večji
škodljiv vpliv na doseganje ali ohranjanje njihovega ugodnega
stanja v skladu s predpisi o ohranjanju narave. Škoda je merljiva negativna sprememba zavarovane vrste, njenega habitata
ali habitatnega tipa ali večja merljiva prizadetost njihovih funkcij, ki je lahko povzročena neposredno ali posredno.
3. Referenčno stanje je stanje zavarovane vrste, njenega habitata ali habitatnega tipa in njihovih funkcij v času
poškodovanja, ki bi obstajalo naprej, če ne bi prišlo do škode.
Ugotavlja se na podlagi najboljših razpoložljivih podatkov.
4. Funkcija zavarovane vrste, njenega habitata ali habitatnega tipa je koristna vloga, ki jo ima ta posebni del okolja za
drug del okolja ali za javnost.
5. Stanje vrste opredeljuje skupek vplivov, ki delujejo na
vrsto in lahko dolgoročno vplivajo na razširjenost in številčnost
njenih populacij na evropskem ozemlju držav članic EU ali na
ozemlju države članice ali na naravnem območju razširjenosti
take vrste.
6. Stanje vrste je ugodno, če podatki o populacijski
dinamiki te vrste kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot
vitalna sestavina ekosistema, če se naravno območje razširjenosti vrste ne manjša in se v predvidljivi prihodnosti verjetno
ne bo zmanjšalo, in če so habitati populacij vrste za dolgoročno
ohranitev njenih populacij dovolj veliki in bodo dovolj veliki tudi
v prihodnje.
7. Stanje habitatnega tipa opredeljuje skupek vplivov,
ki delujejo na habitatni tip in njegove značilne vrste in ki lahko
vplivajo na njegovo dolgoročno naravno razširjenosti, strukturo
in funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih značilnih vrst na
evropskem ozemlju držav članic EU, ali na ozemlju države
članice ali na naravnem območju razširjenosti takega habitatnega tipa.
8. Stanje habitatnega tipa je ugodno, če je naravna
razširjenost habitatnega tipa in območij, ki jih posamezen habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, stabilna ali se veča, če
obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajali
specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno ohranitev, in če je
zagotovljeno ugodno stanje značilnih vrst habitatnega tipa.
3. člen
(okoljska škoda)
Obstoj okoljske škode se v konkretnem primeru ugotavlja
s primerjavo ugotovljenih škodljivih posledic nastalega škodnega dogodka na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja
zavarovanih vrst ali habitatnih tipov z referenčnim stanjem teh
vrst ali habitatnih tipov, ob upoštevanju njihovih funkcij, ocenjenih glede na koristno vlogo, ki jo zagotavljajo, in zmožnostjo
naravne obnovitve.
4. člen
(določitev referenčnega stanja)
(1) Za določitev referenčnega stanja zavarovanih vrst ali
habitatnih tipov se uporabijo javno dostopni podatki (registri,
evidence, rezultati monitoringov, znanstveni in strokovni članki
in prispevki, poročila in podobno), ki so bili na razpolago pred
škodnim dogodkom in so dovolj podrobni za ugotavljanje tega
stanja.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka ne obstajajo oziroma niso primerni za določitev referenčnega stanja, se lahko
uporabijo:
– na Natura območjih in potencialnih Natura območjih
podatki iz Standardnega obrazca, določenega z Odločbo Komisije z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana
območja Nature 2000 (UL L 107, 24. 4. 1997, str. 1),
– za zavarovane vrste ali habitatne tipe iz Priloge 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
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(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07 in 43/08), podatki iz
zadnjega poročila Republike Slovenije o izvajanju Direktive
Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic
oziroma zadnjega poročila Republike Slovenije o izvajanju
Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
(v nadaljnjem besedilu: Poročilo).
(3) Sestavni del določitve referenčnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa je ugotovitev o ugodnem ali
neugodnem stanju zavarovane vrste ali habitatnega tipa.
5. člen
(podrobnejša merila)
(1) Podrobnejša merila za ugotavljanje večjih škodljivih
vplivov škodnega dogodka se nanašajo na elemente ugodnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa, pri čemer se
uporabljajo merljivimi podatki, kakršni so na primer:
– število osebkov, njihova gostota ali površina območja,
– vloga posameznih osebkov ali območja, ki ga je prizadela
škoda, glede na ohranitev zavarovane vrste ali habitatnega tipa,
redkost zavarovane vrste ali habitatnega tipa (ocenjeno na lokalni, regionalni in višji ravni, tudi na ravni države oziroma EU),
– sposobnost zavarovane vrste za razmnoževanje (glede
na značilno dinamiko za to vrsto ali populacijo), sposobnost za
preživetje ali sposobnost habitatnega tipa za naravno obnavljanje (glede na dinamiko za habitatni tip značilnih vrst ali za
populacije teh značilnih vrst),
– zmožnost zavarovane vrste ali habitatnega tipa, da se
po nastali škodi v kratkem času in brez drugih posegov, razen
okrepljenega izvajanja ukrepov varstva v skladu s predpisi o
ohranjanju narave, povrne v stanje, ki samo zaradi dinamike
zavarovane vrste ali habitatnega tipa vodi v stanje enakovredno referenčnemu stanju ali boljše od njega.
(2) Pri ugotavljanju večjih škodljivih vplivov se ne upoštevajo:
– negativne variacije, manjše od naravnih nihanj, ki veljajo
kot normalne za zavarovano vrsto ali habitatni tip,
– negativne variacije, nastale zaradi naravnih vzrokov ali
kot posledica posegov, ki spadajo v normalno rabo ali opravljanje dejavnosti, kakršna je opredeljena v popisu habitatnega
tipa ali v operativnem programu, pripravljenem za upravljanje
Natura območij oziroma v načrtu upravljanja zavarovanega
območja ali kakršno so predhodno izvajali lastniki zemljišča ali
izvajalci dejavnosti na zemljišču,
– škode, povzročene zavarovani vrsti ali habitatnemu
tipu, za katerega je ugotovljeno, da se bo v kratkem času in
brez posegov obnovi ali do referenčnega stanja ali do stanja,
ki samo zaradi dinamike vrste ali habitatnega tipa vodi v stanje,
šteto kot enakovredno referenčnemu stanju ali v stanje boljše
od njega.
6. člen
(ugotavljanje škodljivih vplivov
in način njihovega ocenjevanja)
(1) Vplivi škodnega dogodka se ocenjujejo na podlagi
ugotovljenih posledic tega dogodka na doseganje in ohranjanje
ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih tipov.
(2) Vplivi se ocenjujejo na podlagi naslednjih ugotovljenih
posledic:
1. izguba habitata, ki vključuje delež ali velikostni razred
trajne ali začasne izgube območja habitata zavarovane vrste
oziroma habitatnega tipa;
2. sprememba kakovosti habitata, ki vključuje velikostni
razred spremembe posebnih struktur ali rabe (primeroma: intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za
dolgoročno ohranitev zavarovane vrste ali habitatnega tipa;
3. sprememba abiotskih dejavnikov, ki vključuje:
– velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (vključno z onesnaženjem), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa in
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– velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne
dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem);
4. razdrobitev oziroma izguba osebkov, ki vključuje:
– velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in
preživetja zaradi fragmentacije habitata v krajini,
– velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oziroma spremembo v stopnji smrtnosti zaradi nastanka
ovir v habitatu zavarovane vrste in
– velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata
zavarovane vrste ali habitatnega tipa;
5. sprememba populacijske dinamike zavarovane vrste,
ki vključuje delež ali velikostni razred trajnega ali začasnega
upada velikosti populacije zavarovane vrste.
(3) Kumulativni vplivi se ocenjuje na podlagi:
– velikostnega razreda znižanja uspeha razmnoževanja
in preživetja zavarovane vrste zaradi seštetih učinkov ugotovljenih posledic iz prejšnjega odstavka z učinki že dovoljenih
posegov v naravo in
– velikostnega razreda trajne izgube območja habitata zavarovane vrste oziroma habitatnega tipa zaradi seštetih
učinkov ugotovljenih posledic iz prejšnjega odstavka z učinki
že dovoljenih posegov v naravo.
(4) Škodljivost vplivov se ugotavlja na podlagi ocen iz
drugega in tretjega odstavka tega člena za zavarovane vrste
in habitatne tipe, pri čemer se pri vsakem vplivu določi njegova
pomembnost v odstotku ali v velikostnem razredu, kot je določeno v 7. členu tega pravilnika.
(5) Če ocenjevanje vplivov na način, določen s prejšnjim
odstavkom ni možno, se navedejo razlogi, zaradi katerih ugotavljanje značilnosti vpliva v konkretnem primeru ni možno, pri
čemer se to lahko nanaša samo na posamične vplive.
(6) Obrazec prikaza ocen vplivov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena in ocen posledic učinkov na doseganje
in ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih
tipov je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(velikostni razredi)
(1) Ocena škodljivosti vplivov na doseganje ali ohranjanje
ugodnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa glede
na referenčno stanje te vrste ali habitatnega tipa se ugotavlja
v naslednjih velikostnih razredih:
A – ni vpliva / pozitiven vpliv
B – nebistven vpliv
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C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi ukrepov varstva
iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika)
D – bistven vpliv
E – uničujoč vpliv.
(2) Če ugotavljanje vplivov ni možno se tak vpliv označi
z oznako X.
(3) Vplivi škodnega dogodka na doseganje ali ohranjanje
ugodnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa niso
škodljivi, če se ocene iz prvega odstavka tega člena za katerikoli
vpliv iz prejšnjega člena ne uvrstijo v velikostni razred D ali E.
(4) Vplivi škodnega dogodka na doseganje ali ohranjanje
ugodnega stanja zavarovane vrste ali habitatnega tipa so škodljivi, če se ocene iz prvega odstavka tega člena za katerikoli
vpliv iz prejšnjega člena uvrstijo v velikostni razred D ali E.
8. člen
(škoda, ki vpliva na zdravje ljudi)
(1) Ob nastanku škodnega dogodka ministrstvo, pristojno
za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), o tem obvesti
upravni organ, pristojen za zdravje ljudi, in od njega pridobi
mnenje o vplivu nastale škode na zdravje ljudi.
(2) Škoda, za katero je dokazano, da vpliva na zdravje
ljudi, je okoljska škoda.
9. člen
(strokovno mnenje)
V postopku ugotavljanja okoljske škode in odločanja o
sanacijskih ukrepih ministrstvo pridobi strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave o večjih škodljivih vplivih škodnega
dogodka na doseganje ali ohranjanje ugodnega stanja zavarovanih vrst ali habitatnih tipov.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-75/2009/10
Ljubljana, dne 29. maja 2009
EVA 2008-2511-0043
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Priloga 1
Matrika za ugotavljanje vpliva
Kategorija vpliva
– delež ali velikostni razred trajne izgube območja habitata zavarovane
vrste oziroma habitatnega tipa

– delež ali velikostni razred začasne izgube območja habitata zavarovane
vrste oziroma habitatnega tipa

– velikostni razred spremembe kakovosti habitata, ki vključuje velikostni
razred spremembe posebnih struktur ali rabe (primeroma: intenzifikacija
ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev
zavarovane vrste ali habitatnega tipa
– velikostni razred spremembe ključnih indikativnih kemikalij (vključno z
onesnaženjem), spremembe sevanja, osvetljevanja, hrupa

– velikostni razred spremembe vodnega režima, naravne dinamike
vodotoka (vključno s poplavljanjem)

– velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja zaradi
fragmentacije habitata v krajini

– velikostni razred znižanja uspeha razmnoževanja in preživetja oz.
spremembo v stopnji smrtnosti zaradi postavitve ovir v habitat vrste

– velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste ali
habitatnega tipa

– !samo za vrste! odstotek trajnega upada velikosti populacije vrste

– !samo za vrste! odstotek začasnega upada velikosti populacije

Vpliv na ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta/HT
ocena
vrsta 1
vrsta 2
HT 1
...
Vrsta
ocena
vrsta 1
vrsta 2
vrsta 3
...
Vrsta
ocena
vrsta 1
vrsta 2
vrsta 3
...
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Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje
dejavnosti prometa z zdravili na debelo in
ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o
postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve
dovoljenja za promet z zdravili na debelo

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje, v
soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
ministrom za gospodarstvo, izdaja

PRAVILNIK
o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju
izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku
priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja
za promet z zdravili na debelo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
4. rok uporabnosti je časovno obdobje, v katerem se
pričakuje, da bo zdravilo ob pravilnem skladiščenju skladno s
specifikacijo, kot je ugotovljeno s študijami o stabilnosti, ki se
opravijo na večjem številu serij izdelka;
5. serija je določena količina zdravila, ki je izdelana iz
istovrstnih sestavin v okviru enega procesa ali vrste procesov
v določenem obdobju;
6. številka serije je razločevalna kombinacija številk oziroma črk, ki enolično določa serijo, na primer na nalepkah,
dokumentaciji serije in ustreznih potrdilih o analizi;
7. validacija je dokumentiran postopek preizkušanja in
potrjevanja, da snov, postopek, metoda, sistem ali oprema
dosega in bo dosegala pričakovane rezultate;
8. distribucija zdravil je postopek organizirane razdelitve
in premeščanja zdravil od prostorov izdelave zdravil oziroma
izdelovalca zdravila, direktno ali posredno, prek drugih pravnih
ali fizičnih oseb, do kupca, do njegovega končnega uporabnika ali do vmesne prevzemne lokacije, z različnimi prevoznimi
načini, direktno do kupca ali posredno, prek drugih pravnih ali
fizičnih oseb.
3. člen

1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje, ki jih morajo poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki ureja področje trgovinske dejavnosti, glede kadrov, prostorov, opreme in vodenja
dokumentacije izpolnjevati pravne in fizične osebe za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili za uporabo v humani in veterinarski medicini na debelo na območju Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: zdravila), postopek izdaje, spremembe in
odvzema dovoljenja za opravljanje te dejavnosti ter strokovni
nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo v skladu z Direktivo 2001/83/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o
zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini
(UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno
z Direktivo 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. 3.
2008, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES) in
z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo
v veterinarski medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Direktivo 2004/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive
2001/82/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v
veterinarski medicini (UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 58),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES).
2. člen
(izrazi in definicije)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem
besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še izrazi, ki
imajo naslednji pomen:
1. organ, pristojen za zdravila, je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
2. dobre skladiščne prakse (DSP) so del sistema kakovosti, ki se nanaša na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja zdravil, z namenom zagotavljanja ohranjanja kakovosti
zdravil;
3. odpoklic je odpoklic zdravila ali določene serije zdravila. Je vsaka aktivnost z namenom umika zdravila iz prometa
in iz uporabe zaradi neustrezne kakovosti zdravila oziroma
farmakovigilančnih razlogov. Odpoklic zdravila je lahko le delen, kar pomeni, da se odpoklic lahko izvede le pri določenih
veletrgovcih z zdravili in uporabnikih zdravil ali pa se odpokliče
le določena serija zdravila;

(promet na debelo)
(1) Promet z zdravili na debelo pomeni dejavnosti nakupa,
shranjevanja, prodaje, vnosa, iznosa, uvoza ali izvoza zdravil,
razen izdaje zdravil posameznim fizičnim in pravnim osebam
za njihovo osebno uporabo ali uporabo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti.
(2) Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in imajo
veljavno dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo (v nadaljnjem
besedilu: veletrgovci).
(3) Veletrgovec mora pridobiti dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, tudi za dejavnost izdelave zdravil, če namerava izvajati katerega od postopkov izdelave ali uvoz zdravil.
(4) Veletrgovci smejo kupovati zdravila le pri pravnih in
fizičnih osebah, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti
izdelave ali prometa z zdravili na debelo ali druga ustrezna
dovoljenja.
(5) Veletrgovci smejo prodajati zdravila le tistim pravnim in
fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo ali drobno ter lekarnami, v primeru
prodaje zdravil izven območja Republike Slovenije pa druga
ustrezna dovoljenja v skladu z zakonodajo teh držav.
(6) Veletrgovci lahko prodajajo zdravila tudi neposredno zdravstvenim zavodom oziroma pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, zdravila za uporabo v veterinarski
medicini ter zdravila za uporabo v humani medicini, ki so
namenjena za izjemno uporabo pri živalih pa veterinarskim
in drugim organizacijam, pod pogoji, določenimi v zakonu in
podzakonskih predpisih.
(7) Veletrgovci morajo omogočiti organu, pristojnemu za
zdravila, ob vsakem času preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev, navedenih v tem pravilniku.
(8) Zaradi varovanja zdravja ljudi morajo veletrgovci zagotavljati stalen in ustrezen izbor zdravil, s katerim zadoščajo
zahtevam določenega geografskega območja in v ustrezno
kratkem času dostavljati zahtevane dobave celotnemu zadevnemu območju.
4. člen
(predmet opravljanja dejavnosti)
belo.

(1) Veletrgovci lahko opravljajo promet z zdravili na de-

(2) Imetnikom ustreznih dovoljenj v Republiki Sloveniji,
lahko veletrgovci prodajajo samo zdravila z ustreznim dovoljenjem iz 17. člena zakona.
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5. člen
(razvrščanje zdravil glede na režim in pogoje shranjevanja)
(1) Glede na poseben režim shranjevanja, se zdravila
razvrščajo v naslednje skupine:
– prepovedane droge skupine II in III;
– vnetljive in nevarne snovi;
– medicinski plini;
– radiofarmacevtski izdelki;
– rastlinske snovi.
(2) Glede na pogoje shranjevanja se zdravila razvrščajo
v naslednji skupini:
– zdravila, ki se hranijo pri običajnih pogojih;
– zdravila, ki se hranijo pod posebnimi pogoji (npr. “hladna
veriga”).
II. NAČELA IN SMERNICE DOBRE DISTRIBUCIJSKE
PRAKSE
6. člen
(sistem zagotavljanja kakovosti)
Veletrgovci morajo vzpostaviti, izvajati in posodabljati
učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti pri vseh aktivnostih
opravljanja svoje dejavnosti tako, da je v zagotavljanju sistema kakovosti aktivno udeleženo vodstvo in osebje notranjih
organizacijskih enot.
7. člen
(osebje)
(1) Veletrgovci morajo glede osebja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imajo obsegu dejavnosti primerno število s pogodbo
zavezanih strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, in, glede na naravo delovnega procesa, s pogodbo
zavezane strokovnjake drugih ustreznih smeri;
– imajo določeno odgovorno osebo za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije,
ki omogoča sledljivost zdravil. Odgovorna oseba mora imeti
univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri.
(2) Če odgovorna oseba iz druge alinee prejšnjega odstavka nima univerzitetne izobrazbe farmacevtske smeri, mora
imeti dodatna znanja, kakor jih določa drugi odstavek 49. člena
Direktive 2001/83/ES oziroma drugi odstavek 53. člena Direktive 2001/82/ES. Če program študija ne vsebuje katerega od navedenih znanj, mora o njih odgovorna oseba predložiti ustrezna
dokazila. Odgovorna oseba mora imeti tudi delovne izkušnje, ki
jih določa tretji odstavek 49. člena Direktive 2001/83/ES oziroma tretji odstavek 53. člena Direktive 2001/82/ES.
(3) Veletrgovec je dolžan osebju in še posebej odgovorni
osebi omogočiti stalno izobraževanje in usposabljanje.
8. člen
(prostori in oprema)
Veletrgovci morajo pri opravljanju svoje dejavnosti razpolagati z ustreznimi prostori in opremo v skladu z načeli dobre
distribucijske prakse in načeli dobre skladiščne prakse.
9. člen
(dokumentacija)
(1) Veletrgovci morajo vzpostaviti, voditi in posodabljati
pisne postopke, ki se nanašajo na celoten distribucijski proces
in voditi evidence o zagotavljanju pogojev distribucije zdravil
(kalibracije, kvalifikacije opreme, validacije, čiščenja in vzdrževanja prostorov ...).
(2) Veletrgovci morajo voditi dokumentacijo in evidence
iz prejšnjega odstavka na način, ki omogoča takojšen odpoklic zdravila iz prometa in nadzor reklamacij. Da se zagotovi
sledljivost zdravila, mora biti zabeleženo vsako ravnanje z
zdravilom.
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(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
najmanj:
– datum vsakega prejetja oziroma izdaje zdravila;
– ime zdravila, farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– številko serije zdravila in datum izteka roka uporabnosti
zdravila;
– količino prejetega oziroma izdanega zdravila;
– ime in naslov izdelovalca zdravila;
– rezultate analize kakovosti in datum sprostitve vsake
serije zdravila;
– ime in naslov dobavitelja zdravila;
– ime in naslov prejemnika zdravila;
– ime in naslov družbe, odgovorne za transport zdravila.
(4) Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka mora veletrgovec hraniti še najmanj eno leto po izteku roka uporabnosti ali
po umiku zdravila iz prometa oziroma dlje, če tako določajo
predpisana načela dobre distribucijske prakse.
(5) Veletrgovci z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in z zdravili za uporabo v humani medicini za izjemno uporabo v veterinarski medicini morajo pošiljati četrtletna poročila
Veterinarski upravi Republike Slovenije.
(6) Poročila iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj:
– količino izdanih zdravil za vsako posamezno zdravilo;
– posameznega prejemnika z navedbo podatkov obdobja,
na katero se poročilo nanaša;
– navedbo odgovorne osebe za poslovanje z zdravili.
Poročila je treba posredovati v elektronski obliki, katere
standard določi Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(7) Veletrgovec mora vzpostaviti, preverjati in posodabljati
pisne postopke skladno z načeli dobre distribucijske prakse.
10. člen
(smernice dobre distribucijske prakse)
Veletrgovec mora pri izvajanju dejavnosti upoštevati
smernice dobre distribucijske prakse.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA
11. člen
(vloga)
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili
na debelo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) se začne z vlogo
za pridobitev dovoljenja, ki jo predlagatelj predloži organu, pristojnemu za zdravila, v fizični ali elektronski obliki.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:
– kratek opis predlagatelja in aktivnosti, ki jih predlagatelj
namerava izvajati (npr. uvoz, izvoz, vnos, iznos, nakup, prodaja, skladiščenje, distribucija, kontrola kakovosti);
– navedbo skupin zdravil glede na poseben režim in pogoje shranjevanja;
– navedbo dejavnosti prometa z zdravili na debelo glede
na promet z:
– rizičnimi zdravili;
– ostalimi zdravili;
– zdravilnimi učinkovinami;
– sistemizacijo in zasedbo delovnih mest v skladu s tem
pravilnikom;
– pogodbo z odgovorno osebo in drugimi osebami iz
7. člena tega pravilnika, v obsegu, ki dokazuje zaposlitev;
– dokazila o razpolaganju s poslovnimi prostori, opis
poslovnih prostorov in tloris prostorov v merilu, ki ustreza dejanskemu dimenzijskemu razmerju prostorov;
– dokazila o razpolaganju z opremo in tehnične podatke
o opremi;
– seznam pisnih navodil z opisom standardnih operativnih
postopkov o izvajanju dobre distribucijske prakse, dobre skladiščne prakse, dobre transportne prakse in dobre kontrolne
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laboratorijske prakse (če izvaja kontrolo kakovosti zdravil v lastnem laboratoriju) ter o postopku odpoklica zdravila iz prometa
in o postopku uničenja zdravil;
– pisno izjavo predlagatelja, da bo za odpadna zdravila
zagotovil prevzemanje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili;
– v primeru uvoza zdravil, pogodbo s pravno ali fizično
osebo, ki ima dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, za
opravljanje dejavnosti analiznega preskušanja zdravil, če kontrole kakovosti ne opravlja v lastnem laboratoriju;
– dokazilo o plačilu stroškov postopka;
– dokazilo o plačilu predpisane upravne takse za vlogo
in izdajo odločbe.
12. člen

Uradni list Republike Slovenije
V. NADZOR
16. člen
(vrste nadzora)
(1) Farmacevtsko nadzorstvo v skladu z zakonom pri imetnikih dovoljenja za promet z zdravili na debelo opravlja redne
in izredne strokovne nadzore.
(2) Redni strokovni nadzor farmacevtsko nadzorstvo izvaja po uradni dolžnosti na 2 do 3 leta. V primeru ugotovitve
neizpolnjevanja pogojev oziroma bistveno spremenjenih okoliščin, izda odločbo, s katero se lahko že izdana odločba odpravi,
razveljavi ali spremeni.
(3) Izredni strokovni nadzor farmacevtsko nadzorstvo
izvaja v primeru ugotovitve kršenja ali obstoja utemeljenega
suma kršenja določil dobre distribucijske prakse.

(dopolnitev vloge)
Če organ, pristojen za zdravila, ugotovi, da je vloga iz
prejšnjega člena nepopolna, v 30 dneh po prejemu vloge zahteva dopolnitev vloge in hkrati določi rok, v katerem jo mora
predlagatelj dopolniti.
13. člen
(preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev)
(1) Po ugotovitvi uradnih oseb organa, pristojnega za
zdravila, da je vloga iz 11. člena tega pravilnika formalno popolna, organ, pristojen za zdravila, s sklepom imenuje najmanj
dvočlansko komisijo za pregled izpolnjevanja pogojev, ki izvede
ogled pri predlagatelju, in določi rok izvedbe ogleda.
(2) O poteku pregleda se vodi zapisnik, ki ga podpišejo
vsi člani komisije in predlagatelj postopka. Komisija da pisno
mnenje o izpolnjevanju pogojev v petnajstih dneh od pregleda.
Zapisnik o pregledu je sestavni del mnenja.
14. člen
(izdaja dovoljenja)
(1) Na podlagi pisnega mnenja komisije iz prejšnjega člena organ, pristojen za zdravila, v 90 dneh po prejemu popolne
vloge iz 11. člena tega pravilnika odloči o izdaji dovoljenja.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo se izda po posameznih skupinah zdravil iz 5. člena tega
pravilnika in vrsto aktivnosti iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Organ, pristojen za zdravila, lahko kadarkoli med postopkom do izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa
z zdravili na debelo od predlagatelja zahteva dodatna pojasnila
ali dokumentacijo, in postavi dodatni rok za odgovor oziroma za
odpravo pomanjkljivosti. Čas do izteka dodatno postavljenega
roka se ne šteje v 90‑dnevni rok za izdajo odločbe.

IV. POSTOPEK V ZVEZI S SPREMEMBO POGOJEV,
KI SO BILI PODLAGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA
15. člen
(sprememba pogojev)
(1) Imetnik dovoljenja mora o vsaki spremembi pogojev,
ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na
debelo, takoj, najpozneje pa v 15 dneh od nastanka spremembe, pisno obvestiti organ, pristojen za zdravila, in mu predložiti
podatke in dokumente iz 11. člena tega pravilnika, ki se na to
spremembo nanašajo.
(2) Farmacevtsko nadzorstvo glede na vrsto priglašene
spremembe oceni, ali je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na
debelo in izvede postopek iz 13. člena tega pravilnika.
(3) V primeru ocene organa, pristojnega za zdravila, da
poseben ugotovitveni postopek ni potreben, organ, pristojen za
zdravila, o priglašeni spremembi odloči v 30 dneh od prejema
popolne vloge.

VI. POSTOPEK PRIGLASITVE DEJAVNOSTI PROMETA
Z ZDRAVILI NA DEBELO V REPUBLIKI SLOVENIJI
17. člen
(vloga)
(1) Pravne oziroma fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje
za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli
državi članici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji, se morajo pred začetkom
opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki
Sloveniji priglasiti pri organu, pristojnemu za zdravila.
(2) Vloga za priglasitev mora vsebovati:
– spremni dopis s kratko predstavitvijo predlagatelja;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa
z zdravili na debelo;
– navedbo aktivnosti iz 3. člena tega pravilnika, ki jih želi
izvajati v Republiki Sloveniji;
– navedbo skupin zdravil iz 5. člena tega pravilnika, ki so
predmet prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji;
– navedbo lokacij skladišč zdravil;
– navedbo distribucijske poti in območja poslovanja;
– kontaktno osebo za 24‑urno dosegljivost;
– pisno izjavo predlagatelja, da bo za odpadna zdravila
zagotovil prevzemanje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili.
(3) Predlagatelj vlogo iz prejšnjega odstavka predloži v
fizični ali elektronski obliki.
(4) Če organ, pristojen za zdravila, ugotovi, da je vloga iz
drugega odstavka tega člena nepopolna, v 30 dneh po prejemu
vloge zahteva dopolnitev vloge in hkrati določi rok, v katerem
jo mora predlagatelj dopolniti.
(5) Rok za izdajo potrdila, s katerim se pravno ali fizično
osebo vpiše v uradno evidenco pravnih in fizičnih oseb, ki so
pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili
na debelo v državi članici Evropske unije in so se priglasile pri
organu, pristojnem za zdravila v Republiki Sloveniji, je 90 dni
od popolne vloge.
(6) Organ, pristojen za zdravila, pred izdajo potrdila, s
katerim se pravno ali fizično osebo vpiše v uradno evidenco
pravnih in fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prometa z zdravili na debelo v državi članici Evropske unije in so se priglasile pri organu, pristojnem za zdravila
v Republiki Sloveniji, lahko kljub popolnosti vloge od predlagatelja zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacijo, ter postavi
dodatni rok za odgovor. Čas do izteka dodatno postavljenega
roka se ne šteje v 90‑dnevni rok za izdajo potrdila.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(uskladitev)
Imetniki dovoljenj za promet z zdravili na debelo morajo
uskladiti svojo organiziranost in delovanje s tem pravilnikom v
treh mesecih po njegovi uveljavitvi.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili
(Uradni list RS, št. 75/03) in Pravilnik o pogojih za promet na
debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list
RS, št. 75/00 in 1/04).
20. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72-14/2008
Ljubljana, dne 2. decembra 2008
EVA 2008-2711-0025
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

2278.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne
listine, elektronskem poslovanju s Carinsko
upravo Republike Slovenije in o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih

Na podlagi 2.a, 30., 33. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US, in 111/07) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izpolnjevanju enotne upravne listine,
elektronskem poslovanju s Carinsko upravo
Republike Slovenije in o drugih obrazcih,
ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije
in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
(Uradni list RS, št. 10/07, 55/07 in 67/08) se za 3. členom doda
nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(spremni dokumenti)
Kadar se carinska deklaracija vloži s pomočjo sistema
za računalniško obdelavo podatkov, se v skladu z drugim
odstavkom 77. člena Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne
12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL
L št. 302, 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadalj-
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njem besedilu carinski zakonik) šteje, da so carinski organi
dovolili, da se spremni dokumenti hranijo pri udeležencu in da
jih ob vložitvi carinske deklaracije ni treba predložiti carinskim
organom, razen če carinski organi ne odločijo drugače ali če ni
s posebnim predpisom določeno drugače.«
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vsa elektronsko podpisana sporočila carinskih in
drugih deklaracij, ki jih oseba pošilja ali prejema s pomočjo
sistema za računalniško obdelavo podatkov, mora zadevna
oseba arhivirati in hraniti v skladu z roki iz 16. člena carinskega
zakonika.«
Črta se 10. člen.

3. člen

4. člen
V Prilogi 1, NAVODILA ZA UPORABO IN IZPOLNJEVANJE POLJ EUL, v I. DELU, SPLOŠNO, točka A. SPLOŠNI
OPIS, se v prvem odstavku alineja (c) spremeni tako, da se
glasi:
»(c) kadar pravila Skupnosti izrecno določajo njihovo
uporabo, zlasti v okviru skupnostnega tranzitnega postopka za
tranzitno deklaracijo za potnike in za pomožni postopek.«
V II. DELU, PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA
POLJA, točka A. FORMALNOSTI OB IZVOZU / ODPREMI,
CARINSKEM SKLADIŠČENJU PREDFINANCIRANEGA BLAGA ZA IZVOZ, PONOVNEM IZVOZU, PASIVNEM OPLEMENITENJU, SKUPNOSTNEM TRANZITU IN/ALI DOKAZOVANJU
SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA, v navodilo za izpolnjevanje polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) se prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene
uredbe. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 8 (Prejemnik) se drugi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Če prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše identifikacijska
številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 14 (Deklarant/zastopnik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene
uredbe. Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu
carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz
priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 31 se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»V polje se vpišejo tudi morebitne posebne oznake z
ustreznimi šiframi iz priloge 2.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V navodilu za izpolnjevanje polja 50 se:
– prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se
glasi:
»Vpišejo se polno ime in naslov glavnega zavezanca
ter njegova številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene
uredbe.«;
– črtata drugi in tretji odstavek;
– dosedanja četrti in peti odstavek, postaneta drugi in
tretji odstavek.
V navodilu za izpolnjevanje polja 54 se:
– v drugem odstavku besedilo »identifikacijsko številko«
nadomesti z besedilom »številko EORI iz 16. točke 1. člena
izvedbene uredbe«;
– besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
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V II. DELU, PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA, C. FORMALNOSTI PRI SPROSTITVI BLAGA V PROST
PROMET, AKTIVNEM OPLEMENITENJU, ZAČASNEM UVOZU, POSTOPKU PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM, CARINSKEM SKLADIŠČENJU IN VNOSU BLAGA V
PROSTE CONE KONTROLNE VRSTE II, se v navodilu za
izpolnjevanje polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Če pošiljatelju/izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše
identifikacijska številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom
iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 8 (Prejemnik) se prvi
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar prejemnik nima številke EORI, mu carinski
organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 14 (Deklarant/zastopnik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene
uredbe. Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu
carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz
priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 54 se:
– v drugem odstavku besedilo »identifikacijsko številko«
nadomesti z besedilom »številko EORI iz 16. točke 1. člena
izvedbene uredbe«;
– besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz
nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
5. člen
V Prilogi 2, ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU EUL, točka 2. ŠIFRE, se besedilo polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) pred šifrantom držav S‑4_(2) spremeni tako,
da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob izvozu, se uporabi številka EORI, ki ima naslednjo
strukturo:
Polje Vsebina
1

2

Vrsta polja Format Primer
polja
Oznaka države črkovno 2 a2
PL
članice, ki
dodeli številko
(šifra države
ISO alpha‑2)
Edinstvena
črkovno
an..15 1234567890ABCDE
identifikacijska ‑številčno
oznaka
15
v državi članici

Primer številke EORI: PL1234567890ABCDE za poljskega izvoznika (šifra države PL), ki ima edinstveno identifikacijsko
oznako 1234567890ABCDE.
Šifra države: Črkovne šifre Skupnosti za države in ozemlja
temeljijo na veljavnih šifrah ISO alpha‑2 (a2), če so združljive z
zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95, z dne 22. maja 1995,
o statističnih podatkih v zvezi blagovno menjavo Skupnosti in
njenih držav članic z državami nečlanicami (UL L 118, 25. 5.
1995, str. 10). Komisija redno objavlja uredbe, ki zagotavljajo
posodobitev šifranta držav.
Za edinstveno identifikacijsko oznako slovenske osebe se
uporabi njena davčna številka iz registra davčnih zavezancev
Republike Slovenije. Na podlagi te številke Carinska uprava
Republike Slovenije slovenskim osebam dodeli številko EORI.
Pogoji in pravila za dodelitev številke EORI ter njena struktura so objavljeni na spletni strani Carinske uprave Republike
Slovenije.
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Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob uvozu, se uporabi številka EORI. Če pošiljatelju/izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska
številka z naslednjo strukturo:
šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra izvoznika (an..12)
Šifra UN/EDIFACT 3055: Glede na označevanje podjetij
v tretjih državah, navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje agencija ali druga
institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana
agencija bo navedena na seznamu agencij, ki ga izda OZN pod
naslovom UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov
za administracijo, trgovino in promet) in ki zajema agencije,
odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov.
Primer: JP1511234567890 za japonskega izvoznika (šifra
države: JP), katerega identifikacijska številka pri japonski carini
(šifra agencije 151 iz šifranta UN/EDIFACT, podatkovni element
3055) je 1234567890.
Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje
države oziroma tretjim osebam) lahko dodeli Carinska uprava
Republike Slovenije na podlagi predhodne registracije, ki jo
opravi isti organ. Pogoji in pravila za registracijo tretje osebe
ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje
osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno
tretjo osebo, so objavljeni na spletni strani Carinske uprave
Republike Slovenije.«
Besedilo polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) med šifrantom
držav S‑4_(2) in nacionalnim šifrantom za določene skupine
oseb NS‑5_(2) se črta.
Nacionalni šifrant za določene skupine oseb NS‑5_(2)
se nadomesti z novim šifrantom:
SIA1111111
SIA2222222
SIA3333333
SIA4444444
SIA5555555

fizične osebe s stalnim prebivališčem v tretji
državi
fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi
državi članici
gospodarski subjekti s sedežem v tretji
državi
tuja diplomatska predstavništva
drugo

Besedilo polja 8 (Prejemnik) se spremeni tako, da se

glasi:

»Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika
ob uvozu, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v
opisu za polje 2.
Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika ob
izvozu, se uporabi številka EORI. Če prejemniku številka EORI
ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo
strukturo:
šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra uvoznika (an..12)
Uporabijo se šifre držav iz polja 2.«
V besedilu polja 14 (Deklarant/zastopnik) se točka (b)
spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka deklaranta/zastopnika, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v
opisu za polje 2.«
V besedilu polja 40 (Skupna deklaracija/predlistina) se
zadnji primer, naveden za šifrantom predhodnih dokumentov
S‑27_(40), nadomesti z naslednjim:
»Primer:
Deklaracija za postopek začasnega uvoza je vpisana v
carinsko evidenco pod evidenčno številko 41234569 pri carinskem organu s šifro SI001123 leta 2009. V deklaraciji za
ponovni izvoz se v polje 40 vpiše:
Z‑IM‑09SI00112341234569.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument)
IM (šifra iz prvega podpolja polja 1 predhodnega dokumenta)
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09SI00112341234569 (identifikacijski podatek predhodnega dokumenta)
»09« – leto vpisa predhodnega dokumenta v carinsko
evidenco (n2)
»SI001123« – šifra carinskega organa (an8)
»41234569« – številka iz carinske evidence (n8)«
Za besedilom polja 49 se vstavi besedilo:
»Polje 50: Glavni zavezanec
Kadar se zahteva identifikacijska številka glavnega zavezanca, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v
opisu za polje 2.«
V šifrantu valut (S‑10_(22)) se:
– črta vrstica:
SKK

slovaška krona

Slovaška

– v vrstici s šifro »EUR« se v tretjem stolpcu doda besedilo, »Slovaška«
– besedilo v vrstici s šifro »TMM« spremeni tako, da
se glasi:
TMT

novi manat

Turkmenistan

– besedilo v vrstici s šifro »ZWD« spremeni tako, da
se glasi:
ZWR

zimbabvejski dolar

Zimbabve

Šifrant slovenskih carinskih organov (NS‑13_(29)) se nadomesti z novim šifrantom:
Naziv

Šifra

GENERALNI CARINSKI URAD

SI000010

CARINSKI URAD CELJE
Izpostava Celje
Izpostava Bistrica ob Sotli
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Imeno
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Sedlarjevo
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Podčetrtek
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Rakovec
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Orešje
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Stara vas – Bizeljsko
Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod Nova vas ob Sotli
Izpostava Rogatec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec I
Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec
Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec
Oddelek za trošarine Celje

SI002006
SI002022
SI002030
SI002103
SI002104
SI002105
SI001213
SI001220
SI001221
SI001222
SI002065
SI002066
SI002067
SI002073
SI002081
SI002800

CARINSKI URAD DRAVOGRAD
Izpostava Dravograd
Oddelek za trošarine Dravograd

SI003002
SI003053
SI003800

CARINSKI URAD JESENICE
Izpostava Plavški travnik
Center za TARIC in kvote
Oddelek za trošarine Jesenice

SI005005
SI005080
SI005100
SI005800

CARINSKI URAD KOPER
Izpostava Koper
Izpostava Luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Izola
Izpostava Potniška luka Koper, mejni prehod Piran
Izpostava Dragonja
Izpostava Dragonja, letališče Portorož

SI006001
SI006036
SI006044
SI006060
SI006080
SI006090
SI006125
SI006170

6333
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Izpostava Dragonja, mejni prehod Sečovlje – kontrolna točka
Izpostava Dragonja, mejni prehod Sočerga
Izpostava Dragonja, mejni prehod ŽP Rakitovec
Izpostava Dragonja, mejni prehod Brezovica pri Gradinu
Izpostava Dragonja, mejni prehod Rakitovec
Izpostava Dragonja, mejni prehod Podgorje
Oddelek za trošarine Koper

SI006117
SI006133
SI006137
SI006134
SI006135
SI006136
SI006800

CARINSKI URAD LJUBLJANA
Izpostava Kranj
Izpostava Letališče Brnik
Izpostava Metlika
Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec
Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo
Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina
Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica
Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica
Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica
Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči
Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP Metlika
Izpostava Novo mesto
Izpostava Petrina
Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica
Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci
Izpostava Pošta Ljubljana
Izpostava Terminal Ljubljana
Oddelek za trošarine Ljubljana
Oddelek za trošarine Novo mesto

SI001000
SI001026
SI001034
SI001115
SI001116
SI001117
SI001118
SI001119
SI001120
SI001174
SI001176
SI001182
SI001050
SI001166
SI001167
SI001175
SI001042
SI001913
SI001800
SI001850

CARINSKI URAD MARIBOR
Izpostava Gruškovje
Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec
Izpostava Maribor
Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče Maribor
Izpostava Zavrč
Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec
Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje
Oddelek za trošarine Maribor

SI007008
SI007075
SI007083
SI007067
SI007040
SI007091
SI007092
SI007093
SI007800

CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA
Izpostava Murska Sobota
Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP Lendava
Izpostava Petišovci
Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina
Izpostava Petišovci, mejni prehod Razkrižje
Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza*
Izpostava Središče ob Dravi
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod ŽP Središče ob Dravi
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Ormož
Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod Središče ob Dravi I
Oddelek za trošarine Murska Sobota

SI004009
SI004017
SI004165
SI004157
SI004149
SI004130
SI004166
SI004106
SI004122
SI004114
SI004107
SI004800

CARINSKI URAD NOVA GORICA
Izpostava Vrtojba
Oddelek za Intrastat
Oddelek za tranzit
Oddelek za trošarine Nova Gorica

SI008004
SI008128
SI008006
SI008005
SI008800
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CARINSKI URAD SEŽANA
Izpostava Jelšane
Izpostava Jelšane, mejni prehod Novokračine
Izpostava Starod
Izpostava Starod, mejni prehod Starod I
Izpostava Terminal Sežana
Izpostava ŽP Ilirska Bistrica
Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Babno Polje
Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Novi Kot
Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Podplanina
Oddelek za trošarine Sežana

SI009000
SI009124
SI009125
SI009132
SI009133
SI009043
SI009116
SI001140
SI001141
SI001158
SI009800

CARINSKI URAD BREŽICE
Izpostava Obrežje
Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska vas
Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v Podbočju
Izpostava ŽP Dobova
Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce
Oddelek za trošarine Brežice

SI003000
SI001123
SI001190
SI001191
SI001131
SI001212
SI003850

*

čen.

Objekt mejne kontrole se nahaja na ozemlju, kjer potek meje med državama še ni sporazumno ugotovljen oziroma dolo-

V nacionalnem šifrantu posebnih oznak za polje 31
(NS‑15_(31)) se:
– spremeni besedilo prve vrstice tako, da se glasi:
Šifre za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z
zakonodajo, in/ali vplivajo na izračun dajatev:
– za vrstico s šifro E9 doda nova vrstica:
EB

Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih
kislin in/ali parafinskega plinskega olja, nefosilnega
izvora, pridobljen s sintezo in/ali hidrotretiranjem
(t.i. biodizel), vsebovanega v izdelku
– za vrstico s šifro ED doda nova vrstica:

EG

se:

6335

Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in
podobnem, vključno s stenjem
V šifrantu nacionalnih dodatnih oznak (NS‑16_(33))

– črtajo vrstice s šiframi S052, S053, S054, S055, S056,
S057;
– vrstice s šiframi S042, S043 in S051 spremenijo tako,
da se glasijo:
S042

S043
S051

puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje;
imitacija orožja; orožje, ki je trajno onesposobljeno
za uporabo; orožje za signaliziranje, alarm; orožje
za humano ubijanje živali; kratkocevno orožje za
izstreljevanje pirotehničnih izdelkov
zračno orožje, orožje s tetivo, električni paralizatorji
in razpršilci, kadar jih uvažajo ali izvažajo
polnoletni posamezniki
proizvodi, ki jih je potrebno veterinarsko pregledati
v skladu z odločbo Komisije 2007/275/ES

V nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS‑30_
(44‑1)) se:
– črta vrstica s šifro 3S016;
– za vrstico s šifro 3G002 doda nova vrstica:
3G004

zavarovanje tretje osebe

dav. št./evid. št.

– za vrstico s šifro 3O040 dodajo nove vrstice:
3O050
3O055

prijava pošiljke, ki vsebuje
lesen pakirni material
prijava krme neživalskega
izvora

3O060

vpis besedila za potrebe
prepovedi oziroma omejitev

besedilo

– za vrstico s šifro 3S010 doda nova vrstica:
3S011

nepopolna deklaracija v skladu .
s 76/1/a členom CZ
V nacionalnem šifrantu listin, potrdil in dovoljenj
(NS‑32_(44‑2)) se:
– črtata vrstici s šiframa 3O50 in 3O55;
– za vrstico 3O30 dodata dve novi vrstici:
3O60

potrdilo o pregledu krme
(Priloga A Direktive 98/68/ES)
3O65
poročilo o meritvah
radioaktivnosti odpadnih kovin
V nacionalnem šifrantu vrst dajatev (NS‑34_(47)) se:
– črta vrstica s šifro 430;
– vrstica s šifro 920 spremeni tako, da se glasi:
davek od prometa motornih vozil

920

6. člen
Črta se priloga 7 (Vzorec obrazca dopolnilne carinske
deklaracije v obliki seznama in navodila za izpolnjevanje).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2009.
Št. 007-283/2009/9
Ljubljana, dne 3. junija 2009
EVA 2009-1611-0109
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

2279.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih, načinu in postopku
vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil
za uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi četrtega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08), minister za zdravje, v soglasju
z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza
posameznih skupin zdravil za uporabo
v veterinarski medicini
1. člen
V Pravilniku o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza
posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini
(Uradni list RS, št. 91/08) se za 2. členom doda nov 2.a člen,
ki se glasi:
»2.a člen
(vnos ali uvoz zdravil, ki se vnašajo ali uvažajo zaradi
nadaljnje prodaje)
(1) Vnos ali uvoz zdravil, ki se vnašajo ali uvažajo zaradi
nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji in imajo dovoljenje za
promet v Republiki Sloveniji, je prost.
(2) Vnos ali uvoz zdravil, ki se vnašajo ali uvažajo zaradi
iznosa ali izvoza v druge države, z namenom dajanja v promet
v državah, v katerih imajo dovoljenje za promet in ne bodo
prodana v Republiki Sloveniji, je prost, če se opravlja v okviru
in na podlagi ustreznega dovoljenja za opravljanje dejavnosti
izdelave oziroma prometa na debelo z zdravili.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo »in zdravil iz
seznama nujno potrebnih zdravil«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za vnos ali uvoz zdravil
iz seznama nujno potrebnih zdravil)
Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos ali uvoz zdravil
iz seznama nujno potrebnih zdravil mora poleg dokumentov
in podatkov iz 3. člena tega pravilnika vsebovati še naslednje
podatke in priloge:
1. zadnji odobreni povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki je
v skladu s podatki na ovojnini in njegov prevod v slovenski jezik;
2. zadnje odobreno navodilo za uporabo, ki je v skladu s
podatki na ovojnini in njegov prevod v slovenski jezik v skladu
s pravilnikom, ki ureja označevanje in navodilo za uporabo
zdravil za uporabo v veterinarski medicini;
3. številko in datum izdaje oziroma veljavnost dovoljenja
za promet ter ime organa, ki je izdal dovoljenje za promet z
zdravilom v državi, iz katere se zdravilo iznaša ali izvaža ali
izjemoma v drugi državi članici Evropske unije;
4. veljavno potrdilo, da je zdravilo izdelano po načelih
dobre proizvodne prakse, ki ni starejše od treh let (v nadaljnjem
besedilu: GMP certifikat proizvajalca);
5. količino zdravila, ki se bo vnesla ali uvozila v državo
in številko serije za rizična zdravila, ki se lahko sporoči naknadno;
6. podatke iz 3. točke prvega odstavka 8. člena Pravilnika
o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini (Uradni list RS, št. 64/06).«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0007/2009
Ljubljana, dne 14. maja 2009
EVA 2009-2711-0023
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2280.

Seznam izdanih tehničnih smernic

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 111/05 – odl. US, 93/05
– ZVMS in 126/07) objavlja minister za okolje in prostor

SEZNAM
izdanih tehničnih smernic
I.
Izdane so bile tehnične smernice za graditev:
– TSG‑1‑001:2007 Požarna varnost v stavbah, ki vsebuje
zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list
RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– TSG‑N‑002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije,
ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09);
– TSG‑N‑003:2009 Zaščita pred delovanjem strele, ki
vsebuje zahteve iz Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem
strele (Uradni list RS, št. 28/09).
II.
Ta seznam v celoti nadomešča Seznam izdane tehnične
smernice (Uradni list RS, št. 1/08).

nije.

III.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike SloveŠt. 0071-68/2006
Ljubljana, dne 12. junija 2009
EVA 2008-2511-0188
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

USTAVNO SODIŠČE
2281.

Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega
odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena
in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili
v neskladju z Ustavo, o zavrnitvi pobude
in o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: U-I-199/07-11
Up‑2214/07‑11
Datum: 27. 5. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude, v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo, in v postopku
za preizkus ustavne pritožbe Marjana Pogačnika, Ljubljana,
ki ga zastopa Nevenka Šorli, odvetnica v Ljubljani, na seji
27. maja 2009

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
1. Točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek
68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju (Uradni list RS,
št. 11/01 in 42/06) niso bili v neskladju z Ustavo.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Zakona o revidiranju se zavrne.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Slovenskega poslovnofinančnega standarda 1 Slovenskih poslovnofinančnih standardov (Uradni list RS, št. 56/01)
se zavrne.
4. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G
6/2006 z dne 13. 3. 2007 v zvezi z odločbo Slovenskega inštituta za revizijo št. OD‑OCP‑01/06‑2 z dne 11. 4. 2006 se ne
sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijano odločbo je Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju Inštitut) na podlagi 1. točke drugega
odstavka 67. člena Zakona o revidiranju (v nadaljevanju
ZRev‑1) pobudniku oziroma pritožniku (v nadaljevanju pobudnik) izrekel ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ker naj bi
bila zaradi kršitev določb Slovenskega poslovnofinančnega
standarda 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij (v nadaljevanju
SPS 1) mnenje o ocenjeni vrednosti banke oziroma njegova
obrazložitev napačna in zavajajoča. Vrednost, ocenjena v
pobudnikovem poročilu, naj bi bila zaradi storjenih kršitev
popolnoma drugačna oziroma bistveno višja. Inštitut je v
navedeni odločbi kršitve natančno opredelil in obrazložil ter
za vsako kršitev navedel standard oziroma pravilo SPS 1,
ki naj bi bila pri tem kršena. Razlogov za pogojni odvzem
dovoljenja naj ne bi bilo, ker naj bi šlo za hujšo obliko kršitev
standardov, poleg tega pa naj bi pobudnik s svojimi stališči
izkazoval, da bo kršitve ponavljal.
2. Odločbo Inštituta je pobudnik izpodbijal s tožbo
na Vrhovnem sodišču (v nadaljevanju sodišče). Sodišče
je ugotovitvam o pobudnikovih kršitvah Inštituta pritrdilo v
celoti in se do njih tudi posebej opredelilo. Ugotovilo je, da
je bilo dejansko stanje v postopku dovolj razjasnjeno, zato
naj tudi neodločitev o predlaganih dokazih (zunanji neodvisni
strokovnjak) ne bi pomenila upoštevne postopkovne kršitve.
Poudarilo je, da ima Inštitut, ki je pooblaščen za sprejem
standardov kot strokovnih pravil, odločilno vlogo pri njihovi
razlagi. Z njihovim drugačnim razlaganjem naj bi pobudnik
uspel le, če bi izkazal, da jih je Inštitut v konkretnem primeru
razlagal na način, ki je v nasprotju z besedilom pravil, ali
v nasprotju z njegovo lastno razlago v drugih primerih, ki
bi bili v bistvenih elementih enaki predmetnemu, ali če bi
(drugačno) razlago teh pravil zagovarjala prevladujoča in v
strokovni javnosti uveljavljena strokovna literatura. Inštitut
naj bi pozneje zgolj konkretiziral prvotno očitane kršitve,
ne pa razširil preiskave na nove kršitve. Sodišče je pritrdilo
Inštitutu glede izreka ukrepa odvzema dovoljenja, saj naj bi
šlo za hujše kršitve standardov, ki naj bi imele za posledico
napačno mnenje o ocenjeni vrednosti. Ta naj bi bila zaradi
storjenih kršitev popolnoma drugačna (tj. bistveno višja),
poleg tega pa naj bi stališča pobudnika kazala, da bo kršitve
ponavljal. V konkretnem primeru naj bi pravilnost izbranega
ukrepa potrjevala že okoliščina, da je skrb za stabilnost poslovanja bank, za njihovo dolgoročno in kratkoročno plačilno
sposobnost ter za zmerno stopnjo tveganja, ki se nanaša
na njihove posle, bistveno večja kot pri podjetjih. Zato naj
bi bila pri izbiri ukrepa nadzora potrebna večja strogost. Po
oceni sodišča nepogojen odvzem dovoljenja ni potreben, če
to ni nujno potrebno zaradi varstva ocenjevanja vrednosti in
zaupanja uporabnikov podatkov, vendar pa naj to ne bi bil
pritožnikov primer. Odvzem dovoljenja naj bi bil predviden
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zgolj za hujše kršitve opravljanja nalog pooblaščenega ocenjevalca. Milejši ukrep se po mnenju sodišča lahko izreče, če
se oceni, da je s tem dosežen namen ukrepa nadzora.
3. Pobudnik v ustavni pritožbi izpodbijanima odločbama
očita kršitev drugega odstavka 14. člena, 22., 23., 25., 34.,
35., 39. in 49. člena Ustave. Inštitut naj bi ravnal arbitrarno,
ker naj ne bi navedel razlogov, zakaj v ugotovitvenem postopku ni izvedel predlaganega dokaza s postavitvijo (tujega)
izvedenca. Sodišče naj bi pri tem kršilo njegovo pravico do
izjave, ker naj bi na podlagi vnaprejšnje negativne dokazne
ocene odločilo, da postavitev izvedenca ni potrebna. Pravico
do izjave naj bi mu kršil tudi Inštitut s tem, ko naj bi v odločbi
o odvzemu dovoljenja navedel kršitve, ki naj ne bi bile navedene v odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
Sodišče pa naj bi pri tem zavzelo arbitrarno stališče, da gre
zgolj za konkretizacijo kršitev. Inštitut in sodišče naj se ne bi
opredelila do pritožnikovih navedb, pomembnih za odločitev,
ki jih pritožnik v ustavni pritožbi konkretizira. Odločitev Inštituta naj bi bila arbitrarna, ker naj bi se opirala na pavšalno
ugotovitev, da je bila zaradi očitanih kršitev ocenjena vrednost
v poročilu popolnoma drugačna oziroma bistveno višja, kot bi
bila ob spoštovanju SPS 1. Glede članov komisije (t. i. nadzornikov), ki so preverjali pobudnikovo delo, pa naj bi obstajal
dvom v njihovo nepristranskost zaradi konflikta interesov, saj
naj bi šlo za ocenjevanje konkurenčnega ocenjevalca. Sicer
pa naj se Inštitut v izpodbijani odločbi ne bi dovolj natančno
opredelil do trditev in očitkov glede pravilnosti in ustreznosti
poročila. S temi pomanjkljivostmi naj se sodišče sploh ne bi
ukvarjalo. Tako Inštitut kot sodišče naj bi pobudniku zato kršila
pravici iz 23. in 25. člena Ustave. Sodišče naj se tudi ne bi
jasno opredelilo glede sporne razlage določb SPS 1, saj naj
bi zgolj pojasnilo, da mora biti sodni nadzor nad normativno
konkretizacijo posameznih pravil revizijskih standardov nujno
zadržan, ker gre za pravila stroke, pri katerih ima odločilno
vlogo institucija, ki je za njihov sprejem pooblaščena. S tem
pa naj bi bila po pobudnikovem mnenju nujno zadržana tudi
presoja ustreznosti in pravilnosti obrazložitve ugotovljenih kršitev SPS 1 in ocene izvedenih dokazov, s čimer naj bi mu bila
kršena pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Ker naj se
sodišče ne bi ustrezno seznanilo s tožbo in z njenimi razlogi,
naj bi prišlo do očitno napačnih in arbitrarnih zaključkov, saj
naj bi presojalo očitane kršitve z vidika revidiranja. Njegovo
ravnanje naj bi bilo arbitrarno tudi zato, ker naj bi na razloge
iz nove tožbe odgovorilo z obrazložitvijo iz prejšnje sodbe in
naj se torej s tožbo in z njenimi razlogi ne bi ukvarjalo, s tem
pa naj se ne bi opredelilo do očitanih pomanjkljivosti. Očitane
kršitve naj bi obravnavalo v paketu, ukvarjalo pa naj se tudi ne
bi z dejanskim stanjem, zato naj sodba v tem delu ne bi imela
razlogov. Stališče Inštituta, da je pogojni odvzem dovoljenja
predviden le za tiste subjekte, ki se v postopku odpovedo procesnim jamstvom, priznajo napake in se pokesajo za storjene
napake, naj bi pobudnika postavljalo v neenakopraven položaj
z drugimi (drugi odstavek 14. člena Ustave). To stališče naj
bi namreč od pritožnika zahtevalo odpoved procesnim jamstvom, zato naj bi bilo arbitrarno. Zaradi arbitrarnega odvzema
dovoljenja naj bi bile z izpodbijanima odločbama kršene tudi
pravice iz 34., 35., 39. in 49. člena Ustave. Pobudnik utemeljuje kršitev pravice iz 49. člena Ustave tudi z zatrjevanjem
neskladja 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1 s 120.
in 153. členom Ustave.
4. Pobudnik v pobudi zatrjuje, da je bil SPS 1 v neskladju
z drugim odstavkom 120. člena Ustave, ker naj bi bila Inštitutu prepuščena vsebina standardov ocenjevanja, ne da bi
zakonodajalec določil vsaj okviren namen in merila za podzakonsko urejanje. Na Inštitut naj bi zakonodajalec prenesel
pristojnost urejanja zakonske materije, ki naj bi jo sicer moral
urejati ZRev‑1. Sicer pa naj ZRev‑1 sploh ne bi zavezoval k
ravnanju v skladu s standardi. Ker naj ne bi vseboval jasnih
in določnih norm, naj bi bil SPS 1 v neskladju s členi 2, 3 in
87 Ustave.
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5. Pobudnik meni, da so bili 1. točka drugega odstavka
67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen ZRev‑1 nejasni
in nedoločni in zato v neskladju z 2. členom Ustave kakor
tudi s 3. členom in z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Zakonodajalec naj namreč ne bi nedvoumno in določno navedel razlogov za izrek posameznega ukrepa, zato naj ne
bi bilo jasno, kdaj se je kateri ukrep lahko izrekel. Določba
1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1 naj bi bila nejasna in nedoločna tudi zato, ker naj ne bi določala, kdaj gre za
kršitev standardov ter kdaj je mnenje napačno in zavajajoče,
in ker naj bi bili nejasni in nedoločni tudi standardi, na katere
se je sklicevala. Nejasnost in nedoločnost prvega odstavka
68. člena in 69. člena ZRev‑1 naj bi omogočila tudi, da so se
za bistveno različne kršitve izrekali isti ukrepi, zato naj bi bila
v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Posledica tega naj bi bila kršitev načela sorazmernosti iz 2. člena
Ustave, saj naj bi izpodbijana ureditev s tem omogočala izrek
istega ukrepa (tj. nepogojni odvzem) v primerih z različnimi
dejanskimi stanji brez upoštevanja razmerja med naravo in
težo kršitve. Ker naj ne bi bilo znano, ali in kakšna sankcija
pride v poštev v posameznem primeru, naj bi bili posamezniki
v pravni negotovosti, Inštitutu pa naj bi bilo s tem omogočeno
arbitrarno odločanje. Razlaga nadzornika naj bi bila namreč
odločilna, v pravilnost njegovega ravnanja pa naj sodišče
ne bi smelo posegati. Izpodbijane določbe naj bi bile tako v
neskladju tudi z 22., s 23. in s 25. členom Ustave, 1. točka
67. člena ZRev‑1 pa tudi s 35. in z 49. členom Ustave. Glede
na navedeno naj bi bil 69. člen ZRev‑1 v neskladju še s 33.,
s 34. členom in z 49. členom Ustave, saj naj bi arbitrarno
izrečeni opomin povzročil zmanjšanje posameznikovega potenciala na trgu storitev in s tem manjšo možnost za zaslužek
ter zmanjšanje posameznikovega ugleda v poslovnih krogih,
vplival pa naj bi tudi na njegovo možnost zaposlitve in poklicni
razvoj.
6. Ker naj ZRev‑1 sploh ne bi zavezoval k ravnanju
v skladu s standardi (ta zaveza naj bi izhajala le iz uvoda
SPS 1), naj bi bila 1. točka drugega odstavka 67. člena ZRev‑1
v neskladju tudi s 87. členom, z drugim odstavkom 120. člena
Ustave, pa tudi s členi 35 in 49 Ustave. To naj bi popravil
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 – v nadaljevanju
ZRev‑2), ki naj bi v prvem odstavku 88. člena določil, da mora
ocenjevanje vrednosti potekati po pravilih ocenjevanja vrednosti. Ta zakon naj bi v 32. točki 3. člena opredelil tudi pojem
ocenjevanja vrednosti, kar naj bi bila pomanjkljivost ZRev‑1,
ki naj bi povzročila, da naj bi bila 1. točka drugega odstavka
67. člena ZRev‑1 nejasna in nedoločna. Poleg tega naj bi bil
odvzem dovoljenja na podlagi navedene določbe prekomeren
ukrep glede na to, da naj bi ZRev‑2 uveljavil trajno prepoved
opravljanja poklica. Nova ureditev naj ne bi dopuščala izdaje
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega cenilca osebi, ki naj bi ji bilo v preteklosti že kdaj odvzeto dovoljenje. S
tem naj bil odvzem dovoljenja po ZRev‑1 pomenil poseg v
49. člen Ustave, za kar pa naj ne bi bilo stvarno upravičenega razloga. Pri tem pobudnik za primerjavo navaja odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑220/03 z dne 13. 10. 2004 (Uradni
list RS, št. 123/04 in OdlUS XIII, 61).
7. Pobudnik nadalje zatrjuje neskladje drugega odstavka 91. člena ZRev‑1 z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Izpodbijana določba naj bi namreč privilegirala pooblaščene
ocenjevalce, ki imajo pravico opravljanja nadzora, v primerjavi
s pooblaščenimi ocenjevalci, ki so subjekt nadzora in ki nimajo pravice opravljati nadzora nad nadzorniki. Ta ureditev naj bi
vnašala tudi konflikt interesov pri osebah, ki so hkrati pooblaščeni ocenjevalci in nadzorniki pooblaščenih ocenjevalcev, saj
naj bi jim omogočala izboljšanje njihovega tržnega položaja
na račun drugih pooblaščenih ocenjevalcev. Subjekt nadzora
naj bi sicer imel pravico zahtevati izločitev nadzornika, vendar
pa naj bi bil ta institut po ZRev‑1 neučinkovit, ker naj subjekt
nadzora ne bi bil z nadzornikom v neposrednem stiku. Zato
naj tudi ne bi mogel izkazati okoliščin, ki vzbujajo dvom v nje-
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govo nepristranskost. Pobudnik meni, da bi zato moral nadzor
opravljati nekdo, ki je nevtralen in ki se s to dejavnostjo ne
ukvarja. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju s členi 22,
23 in 25 Ustave, ker naj subjekt nadzora ne bi imel realnih
možnosti, da bi se uprl morebitnim napačnim in zavajajočim
ugotovitvam, do katerih pridejo nadzorniki. Trditve o neustavnosti izpodbijane ureditve pobudnik še dodatno podkrepljuje z
novo ureditvijo v ZRev‑2. Navaja, da so v novi ureditvi pogoji
za izvajanje nadzora nad pooblaščenimi cenilci še strožji. Z
ustanovitvijo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem kot
nadzornim organom, ki naj bi bil izključno pristojen za izrekanje ukrepov nadzora, naj bi bili namreč funkciji sprejemanja
strokovnih pravil in izrekanja ukrepov nadzora ločeni, možnost
arbitrarnega odločanja pa zmanjšana.
8. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, Vlada pa meni,
da je pobuda neutemeljena. Pri tem navaja, da je Inštitut na
podlagi drugega odstavka 91. člena ZRev‑1 strokovno usposobljene osebe pooblastil zgolj za opravljanje posameznih
nalog, nadzor pa je izvajal Inštitut sam. Učinkovit nadzor naj
bi zagotavljali le poznavalci področja, tj. osebe z ustreznim teoretičnim in s praktičnim znanjem. Zgolj na podlagi dejstva, da
se tudi sami ukvarjajo z isto dejavnostjo kot nadzorovani subjekt, pa naj ne bi bilo mogoče dvomiti v njihovo objektivnost
oziroma nepristranskost, še posebej ne zato, ker naj bi šlo pri
nadzoru za preveritve z izsledki. Subjekt nadzora naj bi imel
na voljo institut izločitve in pravna sredstva, morebitna nepristranskost pa naj bi se odrazila tudi v pisnih listinah in ukrepih
nadzora, ki bi morali biti obrazloženi. Vlada meni, da izpodbijane določbe ZRev‑1 niso bile nejasne in nedoločne, saj naj bi
jih bilo treba presojati skupaj z določbami, ki določajo pogoje
za opravljanje nalog pooblaščenega cenilca. Pri tem razlaga,
v kakšnem primeru se izreče ukrep odvzema dovoljenja, kdaj
opomin ter kdaj pride v poštev pogojni odvzem dovoljenja.
Inštitut naj bi za izdajo SPS 1 imel pooblastilo v ZRev‑1, ki
naj bi naslovnike tudi napotil na njihovo uporabo. SPS 1 naj
bi vseboval strokovna pravila, ki naj bi bila rezultat strokovnih
dognanj, odstopanje od teh pravil pa naj bi pomenilo kršitev,
ki naj bi privedla do napačnega oziroma zavajajočega menja
o ocenjeni vrednosti.
9. Inštitut meni, da je imel za sprejem SPS 1 pooblastilo
v ZRev‑1, saj naj bi šlo za strokovna pravila, ki jih zakonska
norma ne more zajeti. Ta pravila naj bi konkretno opredeljevala obvezno vsebino ocenjevalnega poročila. Sicer pa
naj bi iz izpodbijanih določb ZRev‑1 jasno izhajalo, v katerih
primerih se je izrekel kateri od predvidenih ukrepov. Zato naj
bi ravnanje Inštituta ne moglo biti arbitrarno. Subjekt nadzora
naj bi imel možnost sodelovati v postopku, odločbo Inštituta
pa naj bi nato lahko izpodbijal v sodnem postopku. Glede na
navedeno naj bi bilo neutemeljeno pobudnikovo zatrjevanje
o ustvarjanju dveh kategorij ocenjevalcev vrednosti, ki naj
bi ga omogočal drugi odstavek 91. člena ZRev‑1, saj naj bi
pobudnik imel na razpolago institut izločitve. V nadaljevanju
mnenja Inštitut obširno razlaga, kako je potekal celotni postopek na podlagi ZRev‑1 in kakšne pravice je imel subjekt
nadzora v tem postopku. Pri tem poudarja, da je bil celotni
postopek dokumentiran, kot naj bi izhajalo iz SPS 1. Zato naj
bi tudi stranke v postopku svoje izjave praviloma podajale
pisno in pri tem imele vse možnosti izpodbijati morebitne napačne in zavajajoče ugotovitve, do katerih naj bi prišel Inštitut
s pomočjo pooblaščenih nadzornikov. Inštitut še navaja, da je
tudi sicer ukrep odvzema dovoljenja skrajna sankcija, ki naj
bi se uporabila le takrat, ko so izčrpane vse druge možnosti
sankcioniranja ali če subjekt nadzora napak ne priznava ali
ne pokaže pripravljenosti, da bi jih pri nadaljnjem delovanju
odpravil.
B. – I.
10. Pobudnik izpodbija določbe ZRev‑1, ki so z uveljavitvijo ZRev‑2 prenehale veljati po vložitvi pobude. O ustavnosti
zakona, ki je prenehal veljati med postopkom, lahko Ustavno
sodišče odloča pod pogoji iz drugega odstavka 47. člena Zako-
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na o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 67/07 – ur. p. b. – v
nadaljevanju ZUstS), torej če niso bile odpravljene posledice
neustavnosti. Pobudnik je skupaj s pobudo vložil ustavno pritožbo zoper odločitvi Vrhovnega sodišča in Inštituta, s katero
mu je bilo na podlagi določb ZRev‑1 odvzeto dovoljenje za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca zaradi kršitev
SPS 1. S tem glede izpodbijanih določb ZRev‑1 izkazuje
pravovarstveno potrebo za oceno ustavnosti izpodbijanega
predpisa, saj bi morebitna ugoditev pobudi lahko vplivala na
njegov pravni položaj.
B. – II.
11. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 1. točke drugega odstavka 67. člena, prvega odstavka 68. člena in 69. člena ZRev‑1 sprejelo. Ker so
bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je
nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
Presoja 1. točke drugega odstavka 67. člena, prvega
odstavka 68. člena in 69. člena ZRev‑1
12. Točka 1 drugega odstavka 67. člena ZRev‑1 je določala, da Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca, če pooblaščeni ocenjevalec pri
izvajanju ocenjevanja premoženja krši standarde ocenjevanja
in sta zaradi te kršitve mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma
njegova obrazložitev napačna oziroma zavajajoča. Prvi odstavek 68. člena ZRev‑1 je dal Inštitutu možnost, da je z odločbo
o odvzemu dovoljenja hkrati izrekel, da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni ocenjevalec v času, ki ga določi Inštitut,
ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od dveh
let, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti
dovoljenje oziroma izreči opomin. Inštitut je imel možnost pooblaščenemu ocenjevalcu na podlagi 69. člena ZRev‑1 izreči
opomin, če je kršil določbe ZRev‑1 oziroma drugih zakonov in
predpisov, ki so urejali ocenjevanje premoženja oziroma standarde ocenjevanja, in ni bilo pogojev za odvzem dovoljenja
oziroma za pogojni odvzem dovoljenja.
13. Izpodbijane določbe so bile po mnenju pobudnika
nejasne in nedoločne ter zato v neskladju z 2. členom, s
3. členom in z drugim odstavkom 120. člena Ustave. V skladu
z načeli pravne države (2. člen Ustave) je, da so predpisi jasni
in določni, kar zahteva, da so (splošne in abstraktne) zakonske rešitve jasne in nedvoumne. Pri zakonskih določbah, ki se
glede na naravo vprašanja, ki ga urejajo, nanašajo na vnaprej
določen oziroma določljiv krog fizičnih ali pravnih oseb, je
toliko pomembnejše, da je vpliv takih določb na položaj teh
oseb čim bolj predvidljiv. Nedopustno je, če zakonodajalec
prepušča določitev vsebine norme drugemu organu. Če norma ni jasno opredeljena, je dana možnost različne uporabe
zakona in s tem možnost arbitrarnosti državnih organov (tako
Ustavno sodišče v odločbi št. U‑I‑302/98 z dne 14. 10. 1998,
Uradni list RS, št. 72/98 in OdlUS VII, 187). Ustavno sodišče
je glede na navedeno najprej presojalo skladnost izpodbijanih
določb z 2. členom Ustave.
14. Ocenjevanje vrednosti je ocenitev vrednosti podjetja, strojev in opreme ali nepremičnin na podlagi standardov
ocenjevanja, ki jo lahko izvede pooblaščeni ocenjevalec na
podlagi dovoljenja, ki ga izda Inštitut (prim. 63. in 64. člen,
drugi odstavek 66. člena v zvezi s prvim odstavkom 51. člena,
67. in 68. člen ZRev‑1).1 To strokovno področje je povezano
z revidiranjem.2 Tako kot revidiranje je tudi ocenjevanje vrednosti – še posebej podjetij – zaradi njegove pomembnosti
izjemno občutljivo področje. Na ocenjeni vrednosti podjetij, ki
je v denarju izražena vrednost podjetja, njegovih sredstev in
dolgov, ki jih je mogoče pričakovati pri poslovni transakciji, tj.
1 Te določbe ZRev-1 so opredeljevale pojem vrednosti ocenjevanja, kot ga opredeljuje tudi 32. točka 3. člena ZRev-2.
2 Tako 5. člen ZRev-1. Zato je ZRev-1 urejal obe področji
(tako EPA št. 773 – II, Poročevalec DZ, št. 24/99, str. 43.), takšno
ureditev pa je ohranil tudi ZRev-2.
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nakupu oziroma prodaji, namreč temeljijo poslovne odločitve
podjetij.3 Eden od glavnih namenov te ocenitve naj bi bil namreč usmerjati poslovodstvo k preudarni poslovni odločitvi.4
Zato mora biti delo pooblaščenih ocenjevalcev takò kot delo
revizorjev opravljeno strokovno in na visoki ravni kakovosti,
da se ohranja visoka raven zaupanja v njihovo delo.5 To pa
pomeni, da je treba za izvajanje nalog pooblaščenega ocenjevalca dosledno upoštevati tudi predpise, ki to področje urejajo.6 K obveznemu upoštevanju strokovnih standardov (med
katerimi so tudi SPS 1) pri opravljanju nalog pooblaščenega
ocenjevalca je zavezoval že ZRev‑1 (kar bo podrobneje opredeljeno v nadaljevanju). Nadzor nad kvaliteto in strokovnostjo
pooblaščenih ocenjevalcev tako kot revizorjev ter s tem tudi
nad dosledno uporabo standardov ocenjevanja, ki so plod
strokovnih dognanj, je na podlagi ZRev‑1 opravljal Inštitut, ki
je razpolagal z ustreznimi sredstvi, s katerimi se je zagotavljala učinkovitost tega nadzora.7 Pri opravljanju nadzora je lahko
izrekal ukrepe iz 67., 68. in 69. člena ZRev‑1.
15. Člen 67 ZRev‑1 je določal, v katerih primerih je bilo
mogoče pooblaščenemu ocenjevalcu odvzeti dovoljenje za
opravljanje njegovih nalog. Po prvem odstavku te določbe se
je dovoljenje odvzelo, če je bilo pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov ali če je bila oseba pravnomočno obsojena
za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo.
Drugi odstavek iste določbe je urejal primere odvzema dovoljenja, če je pooblaščeni ocenjevalec ob izvajanju ocenjevanja
premoženja zagrešil določene kršitve oziroma so bili izpolnjeni pogoji po tej določbi. Tako sta morala biti za odvzem
dovoljenja po 1. točki drugega odstavka 67. člena ZRev‑1
izpolnjena dva pogoja, in sicer, da je pooblaščeni ocenjevalec
kršil standarde ocenjevanja in da sta bila mnenje o ocenjeni
vrednosti oziroma njegova obrazložitev zaradi tega napačna
3 Poslovodstvo družb se nenehno sooča z dilemo, kako se
odločiti, da ne bi prišlo do oslabitve, pač pa da bi prišlo do okrepitve vrednosti blaga ali storitve. To ocenjevanje vrednosti je zato
navzoče pri pridobivanju denarnih virov in vhodnih opredmetenih
in neopredmetenih sredstev ter drugih prvin (osnovna in obratna
sredstva, delavci ...), preoblikovanju vhodnih sredstev in prvin
v poslovne učinke (tj. proizvode in storitve), trženju proizvodov
in storitev, prodaji opredmetenih in neopredmetenih sredstev in
vračilu denarnih virov, nakupu ali prodaji podjetja, njegovih organizacijskih enot ipd. Uporablja se za pravne, lastniške in poslovodne
potrebe, kot so ustanovitev poslovne osebe, sprememba lastništva in kapitala, združitev in delitev podjetij, sprememba pravno
organizacijske oblike podjetja, prenosi premoženja podjetja, kriza
in sanacija podjetja, prenehanje poslovne osebe, nacionalizacija
ter prisilna razdelitev podjetja in lastniških deležev, pravna presoja
podjetniških pogodb, poslovnih koristi in oškodovanj, poravnalni
predlog za izločene družbenike ali izključene manjšinske delničarje,
dedovanje podjetij in poslovnih deležev v njem, uveljavljanje poslovnih deležev s stvarnimi vložki v podjetje. Podjetje se ocenjuje
tudi za druge potrebe, kot so najem, povečanje ali podaljšanje
kreditov ali posojil (odobravanje kreditov in posojil na podlagi zastavne pravice ipd), notranje proučevanje gospodarskega položaja
in uspeha podjetja (premoženjski in finančni položaj ter poslovna
in denarna uspešnost podjetja), ugotavljanje vrednosti za davčne
in zavarovalne potrebe. Pri tem pa ne gre za ovrednotenje zgolj
računovodskih kategorij, pač pa je treba vključiti tudi nekatere kategorije, ki v tradicionalne računovodske izkaze niso vključeni (npr.
ugled podjetja, raziskava trga, organizacijska sestava podjetja.)
Povzeto po F. Koletnik, Ocenjevanje vrednosti podjetij, gradivo za
izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana
2008, str. 3, 9, 10, 11, 13.
4 Prav tam.
5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne
1. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 118/05 in OdlUS XIV, 88), 16. točka
obrazložitve.
6 B. Praznik, Priročnik za ocenjevanje vrednosti podjetij, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana 2004, 2. poglavje.
7 Podobno tudi že cit. odločba št. U-I-219/03 (16. točka obrazložitve) v zvezi z nadzorom nad revizorji.
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oziroma zavajajoča.8 Odgovor na vprašanji, kdaj je šlo za
kršitev teh standardov in kdaj sta bila mnenje oziroma njegova
obrazložitev napačna oziroma zavajajoča in zakaj, pa je lahko
v vsakem konkretnem primeru posebej podala le stroka, ki je
te standarde, tj. strokovna pravila, tudi sprejela. Zato je bila
naloga nadzora nad izvajanjem nalog ocenjevanja na podlagi
prej navedene določbe ZRev‑1 zaupana Inštitutu (glej 66. člen
ZRev‑1 v zvezi s prvim odstavkom 51. člena ZRev‑1).
16. V primeru, ko so bili podani pogoji za odvzem dovoljenja iz 67. člena ZRev‑1, je imel Inštitut na podlagi prvega
odstavka 68. člena ZRev‑1 možnost izreči, da se ta odvzem
pod določenimi pogoji ne izvrši. To pa pomeni, da se je pogojni
odvzem dovoljenja lahko izrekel le v primeru, ko so bili sicer izpolnjeni pogoji za odvzem dovoljenja iz 67. člena ZRev‑1. Inštitut je tako lahko pod določenimi pogoji izrekel pogojni odvzem
dovoljenja tudi v primeru, ko so bili izpolnjeni pogoji za odvzem
dovoljenja iz 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1, tj. kršitev standardov ocenjevanja, ki je povzročila napačno oziroma
zavajajoče mnenje oziroma obrazložitev. Iz izpodbijanih določb
tudi izhaja, da je bil ukrep pogojnega odvzema dovoljenja milejši ukrep, ki je imel preventivno funkcijo. Iz prvega odstavka
68. člena ZRev‑1, ki je določal možnost izreka tega ukrepa, je
namreč izhajalo, da se je ta ukrep lahko izrekel v primeru, če
je bilo mogoče oceniti, da v času, ki ga je določil Inštitut, ne
bo storjena nova kršitev, zaradi katere bi bilo mogoče odvzeti
dovoljenje oziroma izreči opomin. Namen izreka tega ukrepa
je bil torej preprečiti morebitne prihodnje kršitve, ki bi lahko
povzročile hujše posledice.9 Ali je bilo mogoče pričakovati, da
bo ta namen uresničen že z izrekom milejšega ukrepa, pa je
bila stvar presoje okoliščin konkretnega primera. Dovoljenje
se ni odvzelo, če iz teh okoliščin ni izhajalo, da to ni nujno
za varstvo stroke ter naročnikov.10 Isti cilj kot pri pogojnem
odvzemu dovoljenja (preprečiti morebitne prihodnje kršitve, ki
bi lahko povzročile resnejše posledice) se je zasledoval tudi z
ukrepom opomina, ki je v bistvu blažji ukrep od pogojnega odvzema dovoljenja, saj gre za drugačne okoliščine. Iz 69. člena
ZRev‑1 namreč izhaja, da se je ta ukrep lahko izrekal v primeru,
ko je pooblaščeni ocenjevalec kršil določbe ZRev‑1 in predpise, ki so urejali ocenjevanje premoženja oziroma standarde
ocenjevanja, vendar pa pri tem niso smeli biti izpolnjeni pogoji
za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem dovoljenja. To
pomeni, da v primeru, ko je šlo za kršitev standardov ocenjevanja in je to imelo za posledico napačno oziroma zavajajoče
mnenje, tega ukrepa ni bilo mogoče izreči. Iz navedenega
izhaja, da izpodbijane določbe niso nejasne in nedoločne, saj
je z razlago teh določb ZRev‑1 mogoče ugotoviti, kdaj so bili iz8 Poleg razloga iz izpodbijane 1. točke drugega odstavka
67. člena ZRev-1 se dovoljenje lahko odvzame tudi v primeru, če
pooblaščeni ocenjevalec pri izvajanju ocenjevanja premoženja krši
dolžnost zaupnih podatkov in če ponavljajoče krši določbe ZRev1 oziroma drugih zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje
vrednosti premoženja oziroma standarde ocenjevanja, in mu je
bil zaradi teh kršitev že izrečen opomin oziroma pogojni odvzem
dovoljenja.
9 Tako odločba Ustavnega sodišča št. U-I-308/07 z dne 2. 4.
2009 (Uradni list RS, št. 31/09) v primeru obravnavanja ukrepa
opomina iz 36. člena ZRev-1 (revizorji), 18. točka obrazložitve.
10 Kot izhaja iz izpodbijanih odločb, ki jih pobudnik izpodbija z
ustavno pritožbo št. Up- 2214/07, pa to ni bil njegov primer. Ugotovljeno je namreč bilo, da je šlo za hujšo obliko kršitev standardov,
ki naj bi imele za posledico napačno mnenje o ocenjeni vrednosti,
ki naj bi bila popolnoma drugačna (tj. bistveno višja), poleg tega pa
naj bi stališča pritožnika kazala, da bo kršitve ponavljal. Po oceni
sodišča naj bi pravilnost izbranega ukrepa potrjevala že okoliščina,
da je skrb za stabilnost poslovanja bank, za njihovo dolgoročno in
kratkoročno plačilno sposobnost ter za zmerno stopnjo tveganja, ki
se nanaša na njihove posle, bistveno večja kot pri podjetjih. Zato
naj bi bila pri izbiri ukrepa nadzora potrebna večja strogost. Po
mnenju sodišča nepogojen odvzem dovoljenja ni potreben, če to
ni nujno potrebno zaradi varstva ocenjevanja vrednosti in zaupanja
uporabnikov podatkov, vendar pa naj to glede na navedeno ne bi
bil pritožnikov primer.
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polnjeni pogoji za izrek ukrepa pogojnega odvzema dovoljenja,
kdaj za izrek nepogojnega odvzema dovoljenja in kdaj za izrek
opomina.11 Nejasnosti in nedoločnosti izpodbijanih določb pa
ni mogoče utemeljiti z navedbo, da so takšne zaradi nejasnosti
in nedoločnosti SPS 1.
17. Določbe 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1,
prvega odstavka 68. člena in 69. člena ZRev‑1 torej niso bile
v neskladju z 2. členom Ustave, s tem pa tudi ne v neskladju s
členi 3, 22, 23, 25, 35 in 49 ter z drugim odstavkom 120. člena
Ustave, prvi odstavek 68. člena ZRev‑1 pa tudi ni bil v neskladju z drugim odstavkom 14. člena in z načelom sorazmernosti
iz 2. člena Ustave, saj pobudnik tudi pri utemeljevanju teh
neskladij izhaja iz trditev o nejasnosti in nedoločnosti izpodbijanih določb.
18. Pobudnik ne more utemeljiti neskladja 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1 s 87. členom, z drugim odstavkom 120. člena, ter s členoma 35 in 49 Ustave z navedbo,
da naj ZRev‑1 ne bi zavezoval k ravnanju v skladu s SPS, saj
ta trditev ne drži. Dolžnost upoštevanja standardov je izhajala
že iz določb ZRev‑1, ki urejajo njihov sprejem in uveljavitev
(12. 14. in 19. člen), kakor tudi iz drugega odstavka 66. člena v
zvezi s prvim odstavkom 51. člena ZRev‑1, ki sta določala, da
nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci z namenom preverjanja,
ali se pri opravljanju ocenjevanja podjetij, strojev in opreme
ter nepremičnin ravna v skladu s pravili oziroma s standardi
ocenjevanja (ki vključujejo tudi metode oziroma načine izvedbe
ocenjevanja), opravlja Inštitut. K njihovemu spoštovanju pa je
še posebej zavezovala že sama 1. točka drugega odstavka
67. člena ZRev‑1, ki je zaradi njihove kršitve predvidevala celo
ukrep odvzema dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca. Neutemeljene pa so tudi pobudnikove trditve o
neskladnosti 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1 z
49. členom Ustave, ker naj bi šlo za prekomeren ukrep glede na
to, da nova ureditev v ZRev‑2 tistim, ki so v preteklosti izgubili
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca,
onemogoča pridobitev novega dovoljenja. S tem zatrjevanega neskladja ne more utemeljiti, saj ZRev‑1 te omejitve ne
postavlja, pač pa jo postavlja ZRev‑2. Vendar pa pobudnik te
ureditve iz ZRev‑2 ne izpodbija.
19. Glede na navedeno je Ustavo sodišče odločilo, kot
izhaja iz 1. točke izreka.
B. – III.
Drugi odstavek 91. člena ZRev‑1
20. Drugi odstavek 91. člena ZRev‑1 določa, da lahko direktor Inštituta za izvajanje posameznih nalog v zvezi
s pregledi poslovanja pooblasti pooblaščenega revizorja ali
drugo strokovno usposobljeno osebo. Pobudnik tej določbi
očita neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj
bi brez razumnega in stvarnega razloga dopuščala nastanek
dveh kategorij pooblaščenih ocenjevalcev, in sicer kategorijo
privilegiranih pooblaščenih ocenjevalcev, ki naj bi imeli pravico
opravljati nadzor, ter kategorijo subjektov, ki so le subjekt nadzora. Ta očitek je neutemeljen, saj izpodbijana določba tega
kategoriziranja ni omogočala. Pooblaščenih ocenjevalcev, ki
jih je Inštitut pooblastil za izvedbo posameznih nalog (in ne
za opravljanje celotnega nadzora, ki je v pristojnosti Inštituta),
namreč iz tega nadzora ni izvzela. Tega pa ni določala niti
11 Podobno je ugotovilo Ustavno sodišče v že cit. odločbi št. U-I-219/03, s katero je presojalo 36. člen ZRev-1, ki je urejal
ukrep opomina za revizorje. Pobudnik je tej določbi prav tako
očital nejasnost in nedoločnost. Ustavno sodišče je ugotovilo, da
zatrjevanega neskladja ni, in pojasnilo, da je mogoče z razlago 2.
točke drugega odstavka 34. člena (odvzem dovoljenja), 35. člena
(pogojni odvzem dovoljenja) in 36. člena (opomin) ZRev-1 ugotoviti,
na podlagi katerih pogojev Inštitut izreče ukrep odvzema dovoljenja
pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju in na podlagi katerih
pogojev izreče opomin. Ti ukrepi nadzora, ki so se izrekali zaradi
kršitve pravil oziroma standardov revidiranja pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju, so vsebinsko enaki ukrepom zoper pooblaščenega ocenjevalca, določenim v izpodbijanih določbah.
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katera od drugih določb ZRev‑1. To pomeni, da so bili pooblaščeni ocenjevalci, ki so opravljali nadzor nad delom drugega
pooblaščenega ocenjevalca, prav tako lahko subjekt nadzora in
jih je Inštitut lahko preverjal v postopku, določenem v ZRev‑1.
Iz izpodbijane določbe tudi izhaja, da je direktor Inštituta lahko
pooblastil kateregakoli izmed pooblaščenih ocenjevalcev za
opravljanje posameznih nalog, kar pomeni, da ni šlo za trajno
pooblastilo, ki bi bilo dano posameznim pooblaščenim ocenjevalcem.
21. Pobudnik zatrjuje, da je bila izpodbijana določba v
neskladju tudi z 22., s 23. in s 25. členom Ustave, ker naj
subjekt nadzora ne bi imel nobenih realnih možnosti, da bi se
uprl napačnim in zavajajočim ugotovitvam nadzornika. Ta očitek je neutemeljen. Pooblaščeni cenilec je bil namreč zavezan
k spoštovanju standardov stroke tako kot drugi pooblaščeni
ocenjevalci, še posebej pa pri opravljanju posameznih nalog
nadzora, za katere je bil pooblaščen. V primeru dvoma v
nepristranskost nadzornika pa je imel subjekt nadzora na podlagi 35. in 37. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUP) v zvezi z drugim
odstavkom 70. člena ZRev‑1, kot ugotavlja že sam pobudnik,
pravico zahtevati njegovo izločitev. Sicer pa je očitek splošen,
saj pobudnik ne pojasni, zakaj bi bil za ugotovitev okoliščin
izločitve potreben neposreden stik z nadzornikom. Postopek
nadzora na podlagi ZRev‑1 je namreč potekal v pisni obliki,
v vseh fazah postopka do izdaje odločbe pa so udeleženci
svoje izjave dajali pisno (prvi odstavek 71. člena ZRev‑1). Če
se subjekt nadzora ni strinjal z ugotovitvami v pripravljalnem
postopku, je imel možnost podati pripombe že na sam zapisnik, v postopku do izdaje odločbe pa možnost podati izjavo o
dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev (prvi odstavek
72. člena ZRev‑1). Ker se je torej postopek nadzora odvijal v
pisni obliki in je bil dokumentiran, so bili vsi izsledki in ugotovitve nadzornikov zato preverljivi.12 Če so bile nadzornikove
ugotovitve napačne in zavajajoče in s tem pristranske, je imel
subjekt nadzora tako možnost na podlagi okoliščin, ki so izhajale neposredno iz dokumentacije, pisno zahtevati njegovo
izločitev. Navedenega očitka pobudnik tudi ne more utemeljiti
s sklicevanjem na strožjo ureditev v ZRev‑2.
22. Ker je pobuda glede drugega odstavka 91. člena
ZRev‑1 očitno neutemeljena, jo je Ustavno sodišče zavrnilo
(2. točka izreka).
B. – IV.
SPS 1
23. Ker so SPS prenehali veljati pred vložitvijo pobude, s
tem pa tudi SPS 1, morajo biti v takšnem primeru za njegovo
presojo izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 47. člena ZUstS.
To pomeni, da jih Ustavno sodišče lahko presoja, če niso bile
odpravljene posledice neustavnosti. Kot je bilo pojasnjeno že
v 10. točki te obrazložitve, je pobudnik skupaj s pobudo vložil
ustavno pritožbo zoper odločitvi Vrhovnega sodišča in Inštituta,
s katerima mu je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca podjetij zaradi kršitev SPS 1. Pobudnik zato izkazuje pravovarstveno potrebo, saj bi morebitna
ugoditev pobudi glede SPS 1 tako lahko vplivala na pobudnikov
pravni položaj.
12 Na podlagi drugega odstavka 70. člena ZRev-1 so se v teh
postopkih upoštevale določbe ZUP, če ZRev-1 ni določal drugače.
Po določbah ZUP je treba v postopku o pomembnejših dejanjih
sestaviti zapisnik (74. do 80. člen ZUP), v njem pa se navedejo vse
listine in drugi dokazi, ki so bili v kakršenkoli namen uporabljeni pri
dejanju (drugi odstavek 76. člena ZUP). Udeleženci postopka lahko
zapisnik pregledajo in nanj dajo pripombe (prvi odstavek 78. člena
ZUP). Kadar se zapisnik piše v obliki knjige ali druge evidence ali
v elektronski obliki, se mora pisni odpravek zapisnika sestaviti in v
osmih dneh poslati udeležencem postopka, da nanj v roku osem
dni podajo pripombe (peti do deseti odstavek 76. člena ZUP). Sicer
pa udeleženci v postopku do izdaje odločbe svoje izjave dajejo
pisno (prvi odstavek 71. člena ZRev-1).
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24. Izpodbijani SPS 1 so bili del Slovenskih poslovnofinančnih standardov (v nadaljevanju SPS), ki so prenehali
veljati pred vložitvijo pobude z uveljavitvijo novih Slovenskih
poslovnofinančnih standardov (Uradni list RS, št. 54/05). Za
sprejem in objavo SPS je bil na podlagi 1. točke drugega odstavka 12. člena ZRev‑1 pristojen Inštitut. Na podlagi te določbe je bil pristojen tudi za sprejem in objavo standardov revidiranja, standardov notranjega revidiranja, standardov revidiranja
informacijskih sistemov, standardov na področju ocenjevanja
vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme ter računovodskih standardov. Glede slednjih standardov je Ustavno
sodišče že v odločbi št. U‑I‑251/00 z dne 23. 5. 2002 (Uradni
list RS, št. 50/02 in OdlUS XI, 86) ugotovilo, da gre za strokovna pravila, namenjena ožjemu krogu naslovljencev, ki so bili na
obstoj teh pravil in na to, da jih morajo upoštevati, opozorjeni
v zakonih, ki urejajo njihovo poslovanje, ter da so splošni akt,
izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ki je lahko predmet presoje pred Ustavnim sodiščem (peta alineja prvega odstavka
160. člena Ustave). To velja tudi za SPS, ki jih je Inštitut sprejel
in objavil na enak način kot računovodske standarde.
25. Pobudnik zatrjuje, da je bil SPS 1 v neskladju z drugim
odstavkom 120. člena Ustave, ker naj bi ZRev‑1 zgolj formalnopravno napotil na njegov sprejem, ne da bi določil njegov okviren namen in merila. SPS 1 naj bi tako urejal zakonsko materijo
s področja ocenjevanja vrednosti premoženja, njegove določbe
pa naj bi bile zelo ohlapne in v neskladju z načelom jasnosti in
določnosti predpisov (2. člen Ustave). Takšna ureditev naj bi
bila tudi v neskladju z načelom delitve oblasti (3. člen Ustave)
in z zakonsko pristojnostjo Državnega zbora (87. člen Ustave).
Poleg tega pa naj ZRev‑1 k uporabi teh standardov sploh ne
bi zavezoval. Očitek o nejasnosti in nedoločnosti norm SPS 1
pobudnik zgolj pavšalno zatrjuje, ga pa ne utemelji. Navaja le,
da je bil SPS 1 bolj podoben etičnemu kodeksu kot strokovnim
pravilom, njegove določbe pa naj bi bile ohlapne. Zato je ta
očitek očitno neutemeljen. Očitno neutemeljen je tudi očitek, da
je SPS 1 urejal zakonsko materijo. ZRev‑1 je namreč v drugem
odstavku 12. člena določal naloge in pristojnosti Inštituta in v
1. točki te določbe naštel, katere strokovne standarde Inštitut
sprejema in objavlja. Na podlagi prvega odstavka 19. člena
ZRev‑1 je te naloge v okviru Inštituta opravljal strokovni svet,
ZRev‑1 pa je, kot je bilo pojasnjeno že v 18. točki te obrazložitve, zavezoval k njihovemu upoštevanju. Ustavno sodišče
je v že citirani odločbi št. U‑I‑251/00 glede računovodskih
standardov, ki so tako kot SPS, v njihovem okviru pa SPS 1,
strokovni standardi iz 1. točke 12. člena ZRev‑1, ocenilo, da gre
za strokovna pravila, ki niso primerna za zakonsko urejanje, ker
gre za dognanja stroke. To velja tudi za SPS 1. Zakon zato ni
mogel določiti meril za njihov sprejem. Namen teh (in drugih)
strokovnih pravil pa je bil jasen, tj. zagotoviti strokovnost in
enotno uporabo pravil ter s tem najvišjo možno kakovost, razvoj
in ugled stroke ter zaupanje strank vanjo.
26. Ker je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti SPS 1 očitno neutemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo (3. točka izreka).
B. – V.
Ustavna pritožba
27. Pobudnik z ustavno pritožbo izpodbija odločitvi Vrhovnega sodišča in Inštituta, s katerima je bilo odločeno o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
podjetij. V njej zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. člena, 22.,
23., 25., 34., 35., 39. in 49. člena Ustave.
28. Pobudnik Inštitutu očita, da ni izvedel dokaza s tujim
izvedencem, pri čemer naj v izpodbijani odločbi ne bi navedel
razlogov za takšno odločitev. Pravica stranke, da v dokaznem
postopku sodeluje in predlaga dokaze, je eden izmed elementov pravice do izjave v postopku, ki je vsebovana v 22. členu
Ustave. Organ odločanja je dolžan dokazne predloge pretehtati
in izvesti tiste dokaze, ki se nanašajo na dejstva, ki so v sporu
pravno upoštevna. Ni pa dolžan slediti dokaznim predlogom
strank, če oceni, da izvedba predlaganega dokaza na odloči-
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tev ne bi mogla vplivati. Zavrnitev dokaza mora biti ustrezno
obrazložena. Res je, da Inštitut v izpodbijani odločbi zavrnitve
dokaza ni obrazložil, vendar je to napako popravilo sodišče,
ki je v obrazložitvi sodbe pojasnilo, da je bilo dejansko stanje
dovolj razjasnjeno in da zato izvedba predlaganega dokaza za
odločitev Inštituta ni bila potrebna. Pri tej obrazložitvi sodišča
ne gre za negativno dokazno oceno, kot zatrjuje pobudnik, in
tudi ne za kršitev pravice do izjave, pač pa zgolj za upoštevanje določbe prvega odstavka 189. člena ZUP, ki določa, da
se opravi dokaz z izvedenci, če je za ugotovitev ali presojo
kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev zadeve, potrebno
strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek,
ne razpolaga.
29. Iz pravice do izjave izhaja tudi zahteva, da se stranki
v postopku zagotovi možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Zato bi bil lahko pomemben
pobudnikov očitek, da mu je Inštitut odrekel pravico do izjave s
tem, ko naj bi v odločbi o odvzemu dovoljenja navedel kršitve,
ki naj ne bi bile navedene v odločbi o začetku postopka za
odvzem dovoljenja. Vendar pa ta očitek ne drži. Iz primerjave
vsebin obeh odločb Inštituta je namreč razvidno, da v odločbi
o odvzemu dovoljenja Inštitut očitkov ni razširil na nove kršitve.
Res je izrek odločbe konkretnejši (širši), vendar ne navaja ničesar, kar ne bi obravnavala že odločba o začetku postopka za
odvzem dovoljenja. Šlo je zgolj za prenos določenih vsebin iz
obrazložitve te odločbe v izrek odločbe o odvzemu dovoljenja.
Zato tudi ugotovitev sodišča, da gre za konkretizacijo kršitev, ni
arbitrarna. Sicer pa je že iz pobudnikovih pisnih izjav v postopku pred Inštitutom, ki jih je predložil ustavni pritožbi, razvidno,
da ne gre za t. i. »novote«, saj se je pobudnik do teh »novot« v
navedenih izjavah opredeljeval. Tudi zato mu pravica do izjave
v postopku pred Inštitutom ni mogla biti kršena.
30. Neutemeljen je tudi pobudnikov očitek o kršitvi 22. člena Ustave, ker naj se Inštitut ne bi opredelil do posameznih
konkretnih navedb. Kot je bilo že pojasnjeno, ima stranka v
postopku pravico do izjave o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev. Obveznost organa odločanja pa je, da se z
navedbami strank seznani, prouči njihovo dopustnost in pravno
upoštevnost ter se do njih, če so dopustne in za odločitev pomembne, v obrazložitvi svoje odločbe opredeli. Vendar organu
odločanja ni treba odgovarjati na tiste navedbe, ki za odločitev
niso bistvene. Takšne so tudi pobudnikove navedbe, da je opravljal post‑akvizicijsko ocenjevanje, da ni nikomur nastala škoda,
da ni utrpel ugled stroke, da pri njem ni bila nikoli ugotovljena
nobena kršitev … Izpodbijani odločitvi sta namreč temeljili
na ugotovitvi o izpolnjevanju pogojev za odvzem dovoljenja
iz 1. točke drugega odstavka 67. člena ZRev‑1, s tem pa na
ugotovljenih kršitvah standardov ocenjevanja, konkretno SPS
1, in na ugotovitvi, da je bilo zaradi tega mnenje o ocenjeni
vrednosti banke napačno oziroma zavajajoče. Tako Inštitut kot
sodišče sta torej ugotavljala izpolnjevanje pogojev iz navedene
določbe ZRev‑1, pobudnikove navedbe pa se na te pogoje ne
nanašajo. Inštitut je vsako kršitev SPS 1 navedel in jo razumno
obrazložil ter pri tem ugotavljal, kakšne posledice ima takšna
kršitev za ocenjeno vrednost. Zato ne drži pobudnikova trditev,
da vsebine SPS 1 ni upošteval, kakor tudi ne očitek, da je zgolj
pavšalno ugotovil, da je zaradi kršitev standardov ocenjena
vrednost v poročilu napačna oziroma bistveno višja. Inštitut
je namreč pri vsaki očitani kršitvi pojasnil metodo pravilnega
izračuna, tako da je mogoče pritožnikove izračune vrednosti v
njegovem poročilu preveriti.
31. S kršitvami SPS 1 se je podrobno ukvarjalo tudi sodišče in jih utemeljilo z razumnimi pravnimi razlogi. V obrazložitvi
izpodbijane sodbe je odgovarjalo pritožniku na posamezne
očitke iz tožbe in utemeljevalo vsako kršitev posebej ter pri tem
izrazilo strinjanje z razlogi Inštituta. Zato ne drži pobudnikov
očitek o arbitrarnem ravnanju sodišča, ker naj bi kršitve obravnavalo v paketu, kakor tudi ne očitek, da je zgolj povzelo pavšalne ugotovitve Inštituta. Sodišče pa ni ravnalo arbitrarno niti
v primeru, ko je na razloge iz tožbe, ki so se nanašali na očitane
kršitve, odgovorilo z obrazložitvijo stare sodbe. V ponovljenem
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postopku Inštitut namreč glede teh kršitev ni ugotavljal novih
dejstev in tudi ni izvajal novih dokazov.13 Sodišče je pojasnilo,
da je zato v tem delu vezano na dejstva in pravno presojo, na
katero se opira njegova prejšnja sodba, saj glede na navedeno
pobudnik, upoštevajoč določbo 81. člena ZRev‑1, v tožbi ni
mogel navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov (torej
tistih, ki jih ni navajal in predlagal že v postopku pred Inštitutom). Pobudnik tem ugotovitvam ni oporekal in tudi ni zatrjeval,
da bi sodišče zaradi povzemanja obrazložitve prejšnje sodbe
ne odgovorilo na katero od njegovih konkretnih tožbenih navedb, bistvenih za odločitev. Pri tem sta pobudnikova očitka, da
se sodišče do SPS 1 ni jasno opredelilo in da ni odgovorilo na
navedbo, ali veljajo omejitve, ki veljajo za revizijske standarde,
tudi za SPS 1, splošna in ju ni mogoče preizkusiti.
32. Tudi pobudnikov očitek o kršitvi 23. in 25. člena Ustave, ker naj se Inštitut v izpodbijani odločbi ne bi dovolj natančno
opredelil, sodišče pa naj se sploh ne bi opredelilo glede pobudnikovih navedb, ki se nanašajo na pravilnost in ustreznost
ocenitvenega poročila, pomeni očitek o kršitvi 22. člena Ustave.
Vendar je tudi ta očitek neutemeljen. Kot je bilo pojasnjeno že
v 30. in 31. točki te obrazložitve, sta tako Inštitut kot sodišče
odgovorila na vse, za odločitev bistvene navedbe pobudnika in
pri tem izčrpno pojasnila pomen vsake očitane kršitve ter vpliv
storjenih kršitev na poročilo. Inštitut je med drugim v izpodbijani odločbi pojasnil, kako je izračunal 60‑procentno napako
pri izračunu preostale vrednosti. Pojem preostale vrednosti v
postopku pred Inštitutom očitno ni bil sporen in je bil pobudnik z
njim seznanjen glede na to, da je v izjavi v postopku pred Inštitutom z dne 31. 7. 2003 pojasnjeval, kako je preostalo vrednost
računal in zakaj se ne strinja z ugotovitvijo Inštituta. Konkretnih
zneskov glede izračuna čistega denarnega toka in diskontne
mere Inštitut v odločbi res ni navedel, je pa natančno opisal
način in metode, ki se pri tem uporabijo, izčrpno je tudi razložil,
zakaj sporni kazalniki za banke ne bi smeli biti uporabljeni. Na
podlagi tega je mogoče priti tudi do konkretnih zneskov. Sodišče je vsem tem razlogom Inštituta v celoti pritrdilo in jih še
dodatno podkrepilo. Zato je neutemeljen pobudnikov očitek, da
se sodišče s temi navedbami ni ukvarjalo, pač pa zgolj povzelo
razloge Inštituta. Tudi sicer sodišče ni dolžno ponavljati materialnopravnih razlogov za odločitev, s katero se strinja, kadar je
že obrazložitev organa dovolj izčrpna in popolna.
33. Neutemeljen je tudi očitek, da je sodišče kršilo 23. in
25. člen Ustave, ker je zavzelo stališče, da je njegov nadzor
nad normativno konkretizacijo strokovnih pravil nujno zadržan.
Kaj pomeni ta zadržanost, je namreč sodišče razumno obrazložilo, zgolj pobudnikovo sklepanje o tem, kaj bi to lahko sicer
pomenilo za presojo kršitev SPS 1 v konkretnih primerih pred
sodiščem, pa ustavne pritožbe ne more utemeljiti. Glede očitka
o pristranskosti nadzornikov, ki so sodelovali pri ugotavljanju
kršitev, in s tem uveljavljano kršitev pravice iz 23. člena Ustave
je treba upoštevati, da se lahko po prvem odstavku 51. člena
ZUstS ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna
sredstva. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev pa ne
pomeni samo formalnega izčrpanja (tj. vložitve pravnega sredstva), ampak pomeni tudi materialno izčrpanje (tj. vsebinsko
uveljavljanje kršitev človekovih pravic že v vloženih rednih in
izrednih pravnih sredstvih). Pritožnik bi moral ta ugovor podati
že v postopku pred Inštitutom, v katerem je imel na podlagi 35.
in 37. člena ZUP v zvezi z drugim odstavkom 70. člena ZRev‑1
možnost uveljavljati izločitev, vendar te zahteve ni podal, navedenega pa ni uveljavljal niti v tožbi. Ker ni materialno izčrpal
pravnih sredstev, te kršitve ne more uveljavljati v postopku z
ustavno pritožbo.
13 Sodišče je v prejšnjem postopku odločitev Inštituta razveljavilo in mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje, ker prejšnja
odločba Inštituta ni vsebovala razlogov o tem, zakaj ni bil izrečen
ukrep pogojnega odvzema dovoljenja. V izpodbijani (novi) odločbi
pa je Inštitut te razloge dodal, glede na pobudnikove očitke v tožbi
pa se je do njih posebej opredelilo tudi sodišče.
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34. Z ustavnopravnega vidika bi bil lahko pomemben
pobudnikov očitek, da je stališče Inštituta glede razlogov za neizpolnjevanje pogojnega odvzema dovoljenja arbitrarno. Inštitut
je namreč zavzel stališče, da se pogojni odvzem dovoljenja lahko izreče le, če se ocenjevalec zaveda teže kršitev in če izrazi
pripravljenost, da bo v prihodnje deloval v skladu s standardi
ocenjevanja, ter pri tem pojasnil, da pobudnik tega ni izkazal,
pač pa s svojimi ugovori sprožil utemeljen sum, da bo kršitve
ponavljal tudi v prihodnje. To stališče bi bilo z ustavnopravnega
vidika lahko sporno. Vendar, kot izhaja iz obrazložitve izpodbijane odločbe, odločitev Inštituta o tem, da ni pogojev za pogojni
odvzem dovoljenja, primarno ne temelji na tem stališču, pač pa
na ugotovitvi, da gre za kršitve, ki pomenijo hujšo obliko kršitev
standardov. S spornim stališčem je Inštitut zgolj dodatno podkrepil utemeljenost izrečenega ukrepa. Tudi sodišče je poudarilo težo kršitev, ki jih je izpostavil že Inštitut, in v celoti pritrdilo
navedenim razlogom Inštituta. Navedlo je še dodaten razlog
za izrek ukrepa. Pojasnilo je namreč, da je skrb za stabilnost
poslovanja bank, za njihovo dolgoročno in kratkoročno plačilno
sposobnost ter za zmerno stopnjo tveganja, ki se nanaša na
njihove posle, bistveno večja kot pri podjetjih, zaradi česar je
bila pri izbiri ukrepa nadzora (s katerim se ohranja visoka raven
zaupanja v delo ocenjevalcev vrednosti, zaupanja v to, da je
njihova ocena vrednosti opravljena strokovno in na visoki ravni
kakovosti) potrebna večja strogost. Izpodbijanima odločitvama
tako ni mogoče očitati arbitrarnosti (22. člen Ustave), s tem pa
tudi ne kršitve 34., 35., 39. in 49. člena Ustave.
35. Ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni
sprejelo v obravnavo (4. točka izreka).

Obrazložitev

C.
36. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka
55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice
in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr.
Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2282.

Odločba o zavrženju in zavrnitvi ustavne
pritožbe

Številka: Up-1019/08-23
Datum: 27. 5. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Erdoana Isufaja in Blerine Xharavina, oba Republika Kosovo,
ki ju zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, ter Andija
Xharavine in Adee Xharavina, oba Republika Kosovo, ki ju po
pooblastilu njunih zakonitih zastopnikov Erdoana Isufaja in Blerine Xharavina zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče,
na seji 27. maja 2009

o d l o č i l o:
1. Ustavna pritožba zoper 1. točko sklepa Vrhovnega
sodišča št. I Up 21/2008 z dne 24. 1. 2008 v zvezi s 1. točko
izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča št. U 2589/2007
z dne 27. 12. 2007 in z 2. točko izreka sklepa Ministrstva za
notranje zadeve št. 236‑137/2005/33 (1352‑02) z dne 5. 10.
2007 se zavrže.
2. Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 21/2008 z dne 24. 1. 2008 se zavrne.
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A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je z 2. točko izreka sklepa pritožnikom omejilo gibanje na
ograjeno območje Azilnega doma v Ljubljani do pravnomočno
končanega azilnega postopka, vendar najdalj za tri mesece.
Zoper navedeno odločitev so pritožniki vložili tožbo na Upravno
sodišče, in sicer: tožbo zoper sklep MNZ na podlagi 2. člena
Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 – v nadaljevanju ZUS‑1) in tožbo zaradi protipravne omejitve gibanja
od 4. 10. 2007 do 11. 10. 2007 na podlagi prvega odstavka
4. člena ZUS‑1. Upravno sodišče je tožbo zoper sklep MNZ o
omejitvi gibanja zavrnilo (1. točka izreka). Tožbo, s katero so
pritožniki zahtevali ugotovitev nezakonitosti dejanja oziroma
ravnanja MNZ (kot posega v ustavni pravici iz 19. in 32. člena
Ustave), je zavrglo (2. točka izreka). Pritožnike je z odškodninskim zahtevkom napotilo na pravdo (3. točka izreka). Vrhovno
sodišče je pritožbo zoper 1. točko izreka sodbe in sklepa
Upravnega sodišča zavrglo. Pritožbo zoper 2. in 3. točko izreka
sodbe in sklepa Upravnega sodišča pa je zavrnilo.
2. Pritožniki menijo, da je stališče Vrhovnega sodišča, da
po prenehanju veljavnosti sklepa o omejitvi gibanja nimajo več
pravnega interesa, v neskladju s prvim odstavkom 19. člena,
z 22. členom, s prvim odstavkom 23. člena Ustave, s 26., s
34. in s 35. členom Ustave. Navajajo, da Upravno sodišče ni
odgovorilo na vse tožbene očitke, Vrhovno sodišče pa se je
odgovoru na očitke izognilo z zavrženjem pritožbe. V drugem
delu ustavne pritožbe pritožniki nasprotujejo zavrženju tožbe,
ki so jo vložili na podlagi prvega odstavka 4. člena ZUS‑1.
Menijo, da so bili izpolnjeni pogoji za vsebinsko odločanje o
tožbi. Zato naj bi Upravno sodišče z zavrženjem tožbe, Vrhovno
sodišče pa s potrditvijo navedene odločitve, kršili prvi odstavek
23. člena Ustave. Pisni odpravek sklepa o omejitvi gibanja naj
bi jim bil izdan šele po štirih dneh in ne v 48 urah, kot določa
zakon. Ustna naznanitev sklepa o omejitvi gibanja naj bi tako
izgubila svojo veljavo. Zato naj bi njihova omejitev gibanja od
trenutka poteka roka za izdajo pisnega odpravka sklepa do
trenutka prejema pisnega odpravka sklepa postala nezakonito
dejanje, s katerim je bilo poseženo v človekovi pravici iz 19. in
iz 32. člena Ustave. V nadaljevanju ustavne pritožbe še navajajo, da Vrhovno sodišče ni odgovorilo na upoštevne pritožbene
očitke, zato naj bi kršilo 22. člen Ustave. Vrhovno sodišče naj
ne bi odgovorilo na priloženi dokaz, da je bil pisni odpravek
sklepa izdan s štiridnevno zamudo, niti na očitke o napačnosti
odločitve Upravnega sodišča, ki naj bi tožbo zavrglo, ker naj
sporno dejanje ne bi več trajalo.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up‑1019/08
z dne 16. 3. 2009 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V
skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) sta bila sklep
o sprejemu in ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču
in MNZ.
4. MNZ v odgovoru navaja, da je bila ustavna pritožba vložena prepozno. V skladu s 77. členom Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 – v nadaljevanju ZMZ) je rok
za vložitev ustavne pritožbe 15 dni. Iz spisa izhaja, da je bil pritožnikom sklep Vrhovnega sodišča vročen 4. 2. 2008, pritožniki
pa naj bi ustavno pritožbo vložili šele 7. 4. 2008.
5. Pritožniki v odgovoru ponavljajo navedbe iz ustavne
pritožbe. Menijo, da MNZ ni odgovorilo na pomembna vprašanja, ki so bila izpostavljena v ustavni pritožbi. Opozorijo tudi na
stališče Vrhovnega sodišča v drugi sodbi, da zamuda roka za
izdajo pisnega odpravka sklepa ne more pomeniti prenehanja
veljavnosti ustnega sklepa. Pritožniki menijo, da je tudi to stališče Vrhovnega sodišča napačno. Takšno stališče naj bi bilo v
neskladju z načeli pravne države. Neveljavnost ustne odločbe
ob zamudi roka za izdajo pisnega odpravka sklepa naj bi bila
edina učinkovita sankcija, ki lahko izdajatelja ustne odločbe
prisili, da pravočasno izda pisni odpravek.
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B. – I.
6. V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v šestdesetih dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba.
V 77. členu ZMZ je določeno, da se ustavna pritožba vloži v
petnajstih dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper
katerega je na podlagi zakona, ki ureja postopek pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, mogoča ustavna pritožba.
Pritožnikom je bil sklep Vrhovnega sodišča vročen 4. 2. 2008.
Ustavno pritožbo so vložili 4. 4. 2008. Iz navedenega izhaja,
da so ustavno pritožbo vložili šestdeseti dan po vročitvi sklepa
Vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je moralo zato najprej
presoditi, ali je bila ustavna pritožba vložena pravočasno.
7. Določbe ZMZ so začele veljati trideseti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije (142. člen ZMZ), tj. 4. 1.
2008. Pritožnikom je bilo gibanje začasno omejeno na podlagi
27. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b. – v
nadaljevanju ZAzil). Vendar jim je bil sklep Vrhovnega sodišča
vročen 4. 2. 2008, tj. že v času veljavnosti ZMZ. Člen 77 ZMZ
je v razmerju do prvega odstavka 52. člena ZUstS specialna
določba. Zato bi morali ustavno pritožbo zoper 1. točko sklepa
Vrhovnega sodišča v zvezi s 1. točko izreka sodbe in sklepa
Upravnega sodišča in z 2. točko izreka sklepa MNZ vložiti
petnajsti dan po vročitvi sklepa Vrhovnega sodišča, kot je določeno v 77. členu ZMZ.
8. Glede na navedeno je ustavna pritožba v tem delu prepozna. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (1. točka izreka).
B. – II.
9. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up‑2762/08 z dne 18. 3.
20091 sprejelo stališče, da je poseben rok za vložitev ustavne
pritožbe določen samo za vložitev tistih ustavnih pritožb, katerih predmet so posamični akti, izdani na podlagi ZMZ. Ker je
predmet ustavne pritožbe v tem delu sklep Vrhovnega sodišča
v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, s katerim je bila zavržena tožba, ki je bila vložena na podlagi prvega odstavka 4. člena
ZUS‑1, je rok za vložitev ustavne pritožbe šestdeset dni. Zato
je ustavna pritožba v tem delu pravočasna.
10. Z očitki, da je Vrhovno sodišče zaradi nepravilne
uporabe materialnega prava napačno potrdilo odločitev Upravnega sodišča, ki je tožbo zavrglo, pritožniki zatrjujejo kršitev
materialnega prava. Ustavno sodišče ne presoja samih po
sebi nepravilnosti pri uporabi materialnega prava. V skladu s
prvim odstavkom 50. člena ZUstS Ustavno sodišče preizkusi
le, ali so bile z izpodbijano sodno odločbo kršene človekove
pravice ali temeljne svoboščine. Ustavno sodišče bi lahko
sodbo Vrhovnega sodišča razveljavilo le, če bi ugotovilo, da ta
odločitev sodišča temelji na kakšnem, z vidika varstva človekovih pravic nesprejemljivem pravnem stališču, ali če je tako
očitno napačna ter brez razumne pravne obrazložitve, da jo je
mogoče oceniti za arbitrarno oziroma samovoljno. Za to pa v
tem primeru ne gre.
11. V petem odstavku 27. člena ZAzil je bilo določeno, da
je omejitev gibanja odredilo ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, s sklepom. Pisni odpravek sklepa je moral pristojni
organ izdati najkasneje v roku 48 ur od ustnega izreka sklepa.
Ustni izrek sklepa na podlagi petega odstavka 27. člena ZAzil
je bil oblika ustne odločbe, ki je urejena v 211. členu Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur.
p. b. – v nadaljevanju ZUP).2 Izdaja ustne odločbe je izjema
od nujne pisne obličnosti, ki je določena v ZUP. Ustno odločbo
je mogoče izdati samo, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v
211. členu ZUP, ali pogoji, ki jih določa poseben zakon. Ustna
odločba mora biti vedno izdana stranki tudi v pisni obliki. Namen izdaje pisnega odpravka ustne odločbe je preprečiti, da
1 Objavljeno na spletni strani Ustavnega sodišča: <http://www.
us-rs.si>.
2 V skladu s 23. členom ZAzil se je v postopku za pridobitev
azila uporabljal zakon, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni
bilo s tem zakonom drugače določeno.
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bi bila odločba v dokaznem smislu preveč odvisna od okoliščin
primera in teka časa. Značilnost ustne odločbe pa je, da učinkuje od trenutka naznanitve stranki in ne od trenutka vročitve v
pisni obliki.3 Razlika med ustno in pisno odločbo je torej samo
v njuni obličnosti. Glede drugih lastnosti pa imata ustna in pisna
odločba enake učinke in posledice. Zato je tudi ustno odločbo
po njeni naznanitvi mogoče spremeniti ali odpraviti samo z uporabo rednih in izrednih pravnih sredstev. Čas veljavnosti ustne
odločbe ni vezan na rok za izdajo pisnega odpravka odločbe.
Zato zamuda roka za izdajo pisnega odpravka ustnega sklepa
ne more imeti učinka prenehanja veljavnosti ustnega izreka
sklepa, kot zmotno menijo pritožniki. Pritožnikom je bil ukrep
omejitve gibanja izrečen z ustnim sklepom, zoper katerega
imajo pritožniki pravico uporabiti pravna sredstva in lahko v tem
postopku varujejo svoje pravice. Pritožniki so lahko zoper sklep
vložili tožbo (šesti odstavek 27. člena ZAzil). Datum prejema
pisnega odpravka je torej pomemben samo zaradi začetka
teka roka za vložitev tožbe.4 To pomeni, da je zakon mogoče
razlagati tako, da je pritožnikom sodno varstvo zoper morebiti
nezakonito omejitev gibanja od trenutka ustnega izreka sklepa
dalje zagotovljeno s tožbo na podlagi 2. člena ZUS‑1. Zato stališče Vrhovnega sodišča, da je pritožnikom zagotovljeno drugo
sodno varstvo v upravnem sporu in zato niso izpolnjeni pogoji
iz prvega odstavka 4. člena ZUS‑1, ni očitno napačno. Očitki
pritožnikov o kršitvi 22. člena Ustave so neutemeljeni.
12. Pritožniki tudi zatrjujejo, da Vrhovno sodišče ni odgovorilo na vse bistvene pritožbene očitke. Ta očitek bi lahko
bil upošteven z vidika 22. člena Ustave. Iz 22. člena Ustave
izhaja obveznost sodišča vzeti na znanje navedbe strank, jih
pretehtati in se do tistih navedb, ki so bistvenega pomena za
odločitev, v obrazložitvi odločbe tudi opredeliti. Iz te pravice pa
ne izhaja obveznost sodišča, da se opredeli do tistih navedb
stranke, ki za odločitev o zadevi niso bistvene ali so očitno
neutemeljene. Ob upoštevanju navedenih izhodišč sledi, da je
očitek pritožnikov, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do vseh
upoštevnih pritožbenih razlogov in argumentov, neutemeljen.
Vrhovno sodišče je sicer zavzelo stališče, da je bil pritožnikom
pisni odpravek sklepa o omejitvi gibanja izdan pravočasno.
Iz spisa pa izhaja, da pritožnikom pisni odpravek sklepa ni
bil izdan in vročen v 48 urah po izdaji ustnega sklepa. Ker pa
datum vročitve pisnega odpravka sklepa o omejitvi gibanja ne
vpliva na veljavnost ustnega sklepa, pritožbeni očitki o zamudi
roka za izdajo pisnega odpravka ne morejo vplivati na odločitev, da niso izpolnjeni pogoji za vsebinsko obravnavo tožbe
na podlagi prvega odstavka 4. člena ZUS‑1. Zato so očitki o
kršitvi 22. člena Ustave neutemeljeni. Pritožniki tudi menijo,
da Vrhovno sodišče ni odgovorilo na pritožbene navedbe, da
Upravno sodišče pri odločitvi ni upoštevalo, da so pritožniki s
tožbo zahtevali ugotovitev nezakonitosti ravnanja in ne prepovedi ravnanja. Zato naj bi bilo stališče Upravnega sodišča, da je
smisel sodnega varstva samo zoper trajajočo kršitev, napačno.
Vrhovno sodišče je pojasnilo, da zavrženje tožbe Upravnega
sodišča pravilno temelji na 4. točki prvega odstavka 36. člena
ZUS‑1.5 V nadaljevanju pa je pojasnilo, da je pritožnikom
sodno varstvo zoper sklep o omejitvi gibanja zagotovljeno v
3 Povzeto po T. Jerovšek in G. Trpin (ur.), Zakon o splošnem
upravnem postopku s komentarjem, Inštitut za javno upravo, Ljubljana 2004, str. 584.
4 Zamuda roka za izdajo pisnega odpravka sklepa pomeni
kršitev postopkovnih pravil. Na podlagi tretjega odstavka 5. člena
ZUS-1 je upravni spor dopusten tudi, če upravni akt tožniku ni bil
izdan ali mu ni bil vročen v predpisanem roku. Za vložitev tožbe
zadostuje zgolj to, da upravni akt tožniku ni bil vročen (J. Breznik
in E. Kerševan (red.), Zakon o upravnem sporu s komentarjem, GV
Zložba, Ljubljana 2008, str. 74).
5 V 4. točki prvega odstavka 36. člena ZUS-1 je določeno, da
sodišče tožbo zavrže s sklepom, če ugotovi, da akt, ki se izpodbija
s tožbo, ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Smiselno to velja tudi za posamično dejanje, kadar se
zatrjuje poseg v ustavno pravico (J. Breznik in E. Kerševan, citirano
delo, str. 249).
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rednem upravnem sporu (2. člen ZUS‑1). Zgolj to, da Vrhovno
sodišče ni izrecno navedlo, da je odločitev Upravnega sodišča
zakonita iz drugih razlogov, ne pomeni kršitve 22. člena Ustave. Ne gre torej za to, da bi Vrhovno sodišče prezrlo navedbe
pritožnikov, temveč za to, da se pritožniki ne strinjajo s stališči,
na katerih temelji izpodbijana odločitev. Zato so neutemeljeni
očitki pritožnikov o kršitvi 22. člena Ustave.
13. Ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
zoper 2. točko izreka sklepa Vrhovnega sodišča zavrnilo.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
četrte alineje prvega odstavka 55.b člena in prvega odstavka
59. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in
Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2283.

Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in
zavrženju pobude

Številka: U-I-254/07-17
Up‑3042/07‑17
Datum: 12. 5. 2009

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in
ustavne pritožbe Vasje Majhna, Ljubljana, na seji 12. maja
2009

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 167/2007 z dne 14. 6. 2007 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Mariboru III Kr 85/2006 z dne 16. 2. 2007
se ne sprejme.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 559. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list
RS, št. 32/07 – ur. p. b. in 68/08) ter za oceno ustavnosti in
zakonitosti Pravilnika za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper pravnomočni
sklep, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za varstvo
zakonitosti, ki jo je podal kot nečak Maksimiljana Majhna zoper
zunajsodni poboj novincev v pohorskem partizanskem odredu
v Urbančevi domačiji v Lehnu na Pohorju dne 4. 1. 1944.
Pritožnik zatrjuje kršitve 2., 14., 15., 22., 23., 25. in 29. člena
Ustave. Po njegovem mnenju je bila njegova zahteva za varstvo zakonitosti zavrnjena zaradi vnaprejšnje dokazne ocene z
namenom zaščititi partizansko oblast, kar naj bi bilo v nasprotju
s stališčem Ustavnega sodišča, po katerem morajo sodišča
strankam zagotoviti, da lahko učinkovito uveljavljajo svoje pravice in da enakovredno sodelujejo v postopku. Zatrjuje še, da
sta odločitvi sodišč nerazumni, arbitrarni in pristranski ter da ju
ni moč preizkusiti.
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2. Pritožnik hkrati z ustavno pritožbo vlaga tudi pobudo
za začetek postopka za oceno ustavnosti 559. člena Zakona o
kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). Navaja, da izpodbijana določba za primere med vojno izrečenih »ustnih« sodb ne
zagotavlja uresničevanja temeljnega namena ZKP, to je, da se
nikogar, ki je nedolžen, ne obsodi in da se vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, omogoči pošteno sojenje. Določba
naj žrtvam partizanskega nasilja ne bi omogočala rehabilitacije,
povrnitve odvzete časti ter dobrega imena. Pobudnik predlaga
tudi oceno ustavnosti in zakonitosti celotnega Pravilnika za
organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih
vojaških sodišč z dne 5. 8. 1943 (v nadaljevanju Pravilnik), ki
je omogočal, da izdelava in vročitev sodnega pisnega odpravka
nista bili obvezni. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da
je 559. člen ZKP v nasprotju z Ustavo ter da določbe Pravilnika
niso bile v skladu z Ustavo in obče priznanimi načeli, priznanimi
od civiliziranih narodov, že v času druge svetovne vojne.
B.
3. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane (1. točka izreka).
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p.
b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega
člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga,
neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
5. Pobudnik izpodbija 559. člen ZKP, ki določa, da smejo
zahtevo za varstvo zakonitosti vložiti obsojenec, zagovornik in
osebe iz drugega odstavka 367. člena ZKP. Ta določa, da se
smejo v korist obtoženca pritožiti tudi njegov zakonec oziroma
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v
ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. Pobudnik, ki je vložil zahtevo za varstvo zakonitosti za svojega strica,
ne sodi med osebe, ki so upravičene vložiti zahtevo za varstvo
zakonitosti po 559. členu ZKP. To pravico mu daje 20. člen
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 101/05 – v nadaljevanju ZKP‑G).
Glede na navedeno pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za
oceno ustavnosti 559. člena ZKP, saj se njegov pravni položaj z
morebitno ugoditvijo pobudi ne bi izboljšal (2. točka izreka). Ne
da bi se Ustavno sodišče spuščalo v to, ali bi pobudnik na podlagi 20. člena ZKP‑G lahko dosegel varstvo svojih pravic, glede na
okoliščine konkretnega primera Ustavno sodišče opozarja na odločbo št. U‑I‑266/04 z dne 9. 11. 2006 (Uradni list RS, št. 118/06
in OdlUS XV, 79), s katero je bila ugotovljena protiustavnost
Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95 in nasl.
– ZZVN), ki jo zakonodajalec kljub izteku roka še ni odpravil, s
čimer krši 2. člen in drugi odstavek 3. člena Ustave.
6. Pobudnik izpodbija tudi Pravilnik z dne 5. 8. 1943. Pravilnik je bil 16. 10. 1943 že nadomeščen s Pravilnikom za organizacijo in poslovanje brigadnih in odrednih vojaških sodišč. Že
zaradi tega ne morejo biti izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka
47. člena ZUstS, na podlagi katerega bi Ustavno sodišče lahko
izjemno obravnavalo predpis, ki že v času vložitve pobude ni
več veljal. Zato je Ustavno sodišče tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika zavrglo.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in Jan Zobec.
Sodnik dr. Ciril Ribičič je bil pri odločanju o tej zadevi izločen.
Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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5. Iz zgoraj navedenih razlogov pobudnica ne izkazuje
pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih določb.
Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega
odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer,
mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna
Pogačar in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateje Glušič, Velenje, ki jo zastopa Robert Čebular, odvetnik v
Domžalah, na seji 4. junija 2009

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 8. člena in 11.a člena Zakona o pravniškem
državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 − ur. p. b. in 111/07)
ter prvega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list
RS, št. 55/03) se zavrže.

Obrazložitev
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedene
določbe Zakona o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju
ZPDI) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI‑C). Zatrjuje, da so v neskladju
z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, z 32., z 49., s 50.,
s 57 in s 66. členom Ustave. Svoj pravni interes utemeljuje z
navedbo, da je Državno pravobranilstvo Republike Slovenije
na Delovnem sodišču v Celju zoper njo vložilo tožbo na vračilo
stroškov izobraževanja v višini seštevka neto plač, ki jih je
prejela v času sodniškega pripravništva. V dopolnitvi pobude
dodatno utemeljuje svoj pravni interes s tem, da je navedeno
sodišče s sklepom št. Pd 88/2007 z dne 28. 6. 2007 do končne
odločitve Ustavnega sodišča prekinilo postopek.
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti da
lahko, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.
– v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega
člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma v njegov pravni položaj.
3. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev
zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa,
hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS.
To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v
sklepu Ustavnega sodišča št. U‑I‑275/07 z dne 22. 11. 2007
(Uradni list RS, št. 110/07 in OdlUS XVI, 82). Iz razlogov,
navedenih v citiranem sklepu, tudi pobudnica še ne izkazuje
pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih
določb.
4. Pravnega interesa pa pobudnica ne more izkazati niti
s sklepom Delovnega sodišča v Celju o prekinitvi postopka do
končne odločitve Ustavnega sodišča. Če sodišče pri odločanju
meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora
po 156. členu Ustave prekiniti postopek in začeti postopek za
oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Navedeno ustavno
določbo povzema tudi prvi odstavek 23. člena ZUstS. Tudi iz te
določbe izhaja, da mora sodišče, če meni, da je zakon, ki bi ga
moralo uporabiti, neustaven, ne le prekiniti postopek, temveč
začeti tudi postopek za oceno ustavnosti zakona. Zgolj dejstvo,
da je stranka že vložila pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti zakona pred Ustavnim sodiščem, sodišča ne odvezuje obveznosti začeti postopek za oceno njegove ustavnosti.
Pobudnica tako ne more pravnega interesa izkazati s takšnim
sklepom sodišča.

BANKA SLOVENIJE
2285.

Sklep o poročanju monetarnih finančnih
institucij

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in
19/09) in tretjega odstavka 4. člena, drugega in tretjega odstavka 13. člena ter prvega odstavka 31. člena v povezavi s
55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o poročanju monetarnih finančnih institucij
1.
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami
Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega
poslovanja in analize finančne stabilnosti.
S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z Uredbo
(ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke z dne 19. decembra 2008 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (preoblikovano) (ECB/2008/32), Uredbo (ES) št. 63/2002
Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2001 o statistiki
obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo
za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih
družb (ECB/2001/18), Uredbo Evropske centralne banke z
dne 31. marca 2009 o spremembah Uredbe ECB/2001/18 o
statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije
uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in
nefinančnih družb (ECB/2009/7), Smernico Evropske centralne banke z dne 1. avgusta 2007 o denarni statistiki, statistiki
finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano)
(ECB/2007/9), Smernico Evropske centralne banke z dne
19. decembra 2008 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o
denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov (preoblikovano) (ECB/2008/31), Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. junija 2002
o uporabi mednarodnih računovodskih standardov in Uredbo
Komisije št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju
nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z
Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES.
Za monetarne finančne institucije, za katere se uporablja
Uredba ECB št. 958/2007, določa ta sklep tudi obveznost
monetarnih institucij glede poročanja podatkov o finančnih
računih.
2.
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
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– podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke
Slovenije za ustanovitev;
– podružnice bank držav članic, ki so v skladu z zakonom,
ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na
območju Republike Slovenije;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije;
– družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic
Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje
elektronskega denarja;
– podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih
držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
Med obveznike poročanja po tem sklepu ne sodijo skladi
denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi,
katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in, ki
investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v
delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne
dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki
se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga.
Tako opredeljeni skladi denarnega trga so obvezniki poročanja
na podlagi sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list
RS, št. 51/08 in 97/08).

SODNI SVET

3.
Obvezniki poročanja iz druge točke tega sklepa morajo
mesečno zagotavljati mesečne podatke o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in o postavkah prevrednotenj s
transakcijami.
4.
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega
sklepa.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS,
št. 77/04 in 51/08).
Z dnem uveljavitve tega sklepa za obveznike poročanja
po tem sklepu prenehata veljati Sklep o poročanju podatkov za
namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07)
in Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaradi zagotavljanja pravilnosti poročanja navedena predpisa uporabljata
tudi za obveznike poročanja po tem sklepu, in sicer za poročanje podatkov do vključno meseca decembra 2010.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Banka Slovenije v primeru, da so poročila posredovana po tem sklepu pravilna, obveznikom poročanja lahko dovoli predčasno prenehanje
dvojnega poročanja.
6.
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu
posredovati za mesec junij 2010.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. junija 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.
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Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev
članov Sodnega sveta Republike Slovenije
16. junija 2009

POROČILO
o izidu glasovanja in izidu volitev članov
Sodnega sveta Republike Slovenije
16. junija 2009
Volilna komisija Sodnega sveta RS je na seji dne 17. junija
2009 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri volitvah
članov sodnega sveta, ki so bile 16. junija 2009, ter na podlagi
zapisnika o delu Volilne komisije Sodnega sveta pri ugotovitvi
izida glasovanja po pošti, ugotovila naslednji izid glasovanja in
izid volitev članov sodnega sveta iz vrst sodnikov:
I.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI NA VRHOVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
Glasovalo:
Oddanih glasovnic:
Neveljavnih glasovnic

40
33
33
0

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:
1. Branko Masleša
2. dr. Aleksej Cvetko
3. Barbara Zobec

18 glasov
6 glasov
9 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka
25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
in 45/08) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen:
Branko Masleša.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI VIŠJIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
Glasovalo:
Oddanih glasovnic:
Neveljavnih glasovnic:

204
186
181
6

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:
1. Marija Bovha
2. Breda Cerjak Firbas
3. Ruža Križnar Jager
4. dr. Vesna Bergant Rakočevič

52 glasov
35 glasov
37 glasov
51 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka
25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
in 45/08) ugotovila, da je za članico sodnega sveta izvoljena:
Marija Bovha.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKROŽNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
Glasovalo:
Oddanih glasovnic:
Neveljavnih glasovnic

322
278
278
7
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Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:
1. mag. Darja Krajšek Novak
2. Milojka Gutman
3. Milan Regvat

191 glasov
62 glasov
18 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka
25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
in 45/08) ugotovila, da je za članico sodnega sveta izvoljena:
mag. Darja Krajšek Novak.
VOLILNA SKUPINA: SODNIKI OKRAJNIH SODIŠČ
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
Glasovalo:
Oddanih glasovnic:
Neveljavnih glasovnic

488
411
411
3

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:
1. Milan Petek
2. mag. Matej Čujovič
3. Stanislava Avbelj
4. dr. Jasna Murgel

153 glasov
160 glasov
49 glasov
46 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka
25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in
45/08) ugotovila, da je za člana sodnega sveta izvoljen: mag.
Matej Čujovič.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2287.

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list
RS, št. 40/04 – ZVPEP – UPB1 in 41/07 – ZVRK) in 37.
ter 99. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list
RS, št. 109/06 – ZVDZ‑UPB1 in 54/07 – odločba US) Državna
volilna komisija

RAZPISUJE
naknadne volitve poslank in poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament
1. Razpisujejo se naknadne volitve poslank in poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament.
2. Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti za del volilnega telesa, ki je vpisan v posebni volilni imenik državljanov
Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Argentini
ter dne 7. junija 2009 niso glasovali na voliščih.
3. Za dan glasovanja se določi 5. julij 2009.
V postopku ugotavljanja izida glasovanja se bodo upoštevale glasovnice, ki bodo prispele po pošti najpozneje 13. julija
2009 do 12.00 ure, pod pogojem, da bo iz poštnega žiga ali
drugih priloženih listin razvidno, da so bile oddane na pošto
najpozneje 4. julija 2009.
Št. 10-7/00-29/09
Ljubljana, dne 16. junija 2009

VOLILNA SKUPINA: VSI SODNIKI
Število volivcev vpisanih v volilni imenik:
Glasovalo:
Oddanih glasovnic:
Neveljavnih glasovnic

Razpis naknadnih volitev poslank in poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54

1054
902
902
14

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

Posamezni kandidat za člana sodnega sveta je dobil
naslednje število glasov:
1. Vesna Pavlič Pivk
2. Janja Roblek
3. Jana Petrič
4. Peter Golob
5. Anton Panjan
6. Andrej Kmecl

306 glasov
551 glasov
188 glasov
145 glasov
136 glasov
76 glasov

Volilna komisija je skladno z določbami četrtega odstavka
25. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB
in 45/08) ugotovila, da sta za članici sodnega sveta izvoljeni:
Janja Roblek, Vesna Pavlič Pivk.
II.
Volilna komisija pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja članov sodnega
sveta Republike Slovenije iz vrst sodnikov.
Ljubljana, dne 17. junija 2009
Člani:
Predsednik volilne komisije:
1. Borivoj Rozman l.r.
mag. Ivan Robnik l.r.
2. Ladislava Polončič l.r.
3. Janka Šolinc l.r.
4. Jelka Zorman Bogunovič, l.r.
5. Dunja Franken l.r.
6. Jasna Šegan l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2288.

Pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški
promet

V skladu s prvim odstavkom 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07 in
65/08) ter 27. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) Obrtno‑podjetniška zbornica Slovenije, Celovška
71, 1000 Ljubljana

pristopa
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
Ljubljana, dne 5. maja 2009
Štefan Pavlinjek l.r.
Podpredsednik OZS in predsednik UO OZS
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
5. 5. 2009 izdalo potrdilo št. 02047‑7/2005/37 o tem, da je
naknadni pristop Obrtno‑podjetniške zbornice Slovenije k že
sklenjeni Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, ki je
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb pod zaporedno št. 19/2,
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah vpisan v
evidenco kolektivnih pogodb pod zaporedno št. 19/3.
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OBČINE
BREZOVICA
2289.

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06
– ZmetD in 66/06 – odl. US, 70/08 – ZVO-1B), Pravilnika
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04, 109/07),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica
(Uradni list RS, št. 24/96), Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 125/08) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni
seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
1. člen
Spremeni se 40. člen odloka tako, da se glasi:
»Javno službo po tem odloku opravljata JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, in Javno
komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6,
1352 Preserje, in sicer:
– Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, za območje Krajevnih skupnosti Brezovica
in Rakitna,
– Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik
pod Krimom, Preserje, za območje Krajevnih skupnosti Vnanje
Gorice, Notranje Gorice in Podpeč-Preserje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00713-07/2009
Brezovica, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

ČRNOMELJ
2290.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje
1986–1990, dopolnjene 2009

Na podlagi 52. člena v povezavi z drugim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) in sklepa ministra št. 35016-95/2008/31, z dne 20. 4. 2009 je Občinski svet
Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990,
dopolnjene 2009
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje
1986–2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 ter Uradni list
RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 119/03, 79/04 in 73/08 – teh. popr.
– v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95,
43/00, 81/03, 119/03, 79/04 in 73/08 – teh. popr. – v nadaljnjem
besedilu: družbeni plan), ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe območja na Otovcu, predvidenega za blagovne rezerve, v območje gospodarske cone,
– določitev načina urejanja prostora za območje iz prejšnje alineje.
2. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana)
V poglavju 3. NAČINI UREJANJA PROSTORA, točki 3.1.
Območja, za katera se izdelajo prostorski izvedbeni akti, se
na koncu prvega odstavka doda novo podtočko z naslednjim
besedilom:
»4. občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):
– za gospodarsko cono Otovec.«
V poglavju 5. PROGRAMSKE ZASNOVE se doda nova
programska zasnova z naslednjim besedilom:
J) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA IZDELAVO OPPN
GOSPODARSKA CONA OTOVEC:
1. Območje urejanja
Načrtovana Gospodarska cona Otovec leži na območju,
kjer je bilo včasih vojaško območje, danes pa je namenjeno
skladiščenju blagovnih rezerv, vendar se ta dejavnost ne izvaja.
Celotno območje predvidenih posegov meri cca 12,78 ha ter
zajema zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2396,
2404, 2404, 2405, 2574, 2577, 2578, 2583, 2583, 2583, 2584,
2586, 2588, 2588, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610,
2611, 2619, 2620, 2621, 2622, 2622, 2623, 2624, 2626, 2630,
2638, 2639, 2640, 2641, 2643, 2646, 2647, 2653, 2654, 2693,
2695, 2696, 2697, 3395, 3426, 3429, 3430, 3432, 3438, *343/2,
*344, *347, *592, 2390/2, 2393/2, 2394/1, 2394/2, 2397/2,
2400/7, 2401/1, 2401/2, 2401/3, 2401/4, 2401/6, 2401/7,
2402/1, 2402/2, 2402/3, 2403/1, 2403/2, 2406/6, 2406/7,
2406/8, 2406/9, 2573/2, 2581/1, 2616/1, 2616/2, 2618/1,
2618/2, 2625/1, 2625/3, 2628/1, 2631/1, 2631/2, 2631/3,
2631/4, 2632/2, 2632/5, 2632/5, 2635/1, 2636/3, 2637/1,
2637/2, 2637/3. 2637/4, 2644/1, 2644/2, 2645/1, 2645/2,
2651/1, 2651/2, 2652/1, 2652/2, 2656/1, 2656/2, 2658/1,
2658/2, 2659/1, 2659/2, 3394/1, 3394/2, 3399/2, 3425/2,
3428/2, 3431/1, 3431/2, 3434/1, 3434/2, 3434/3, 3434/4,
3434/5, 3434/6, 3434/7, 3435/1, 3435/2, 3435/3, 3436/1,
3436/2, 3437/1, 3437/2, 3441/1, 3441/11, 3441/12, 3441/13,
3441/14, 3441/17, 3441/7, 3441/9, 5291/1, 5291/2, 5291/3,
5291/4, 5334/2, 5334/3, 5339/1, 5339/2, 5340/1, 5340/2 in
5417/3, vse k.o. Talčji vrh.
(* stavbišče)
2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
prostora
V okviru Gospodarske cone Otovec je predvidena ureditev in komunalno opremljanje obstoječih opuščenih površin ter
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objektov za potrebe umeščanja novih gospodarskih dejavnosti
(obrti ipd.) in infrastrukture, in sicer za ureditev helioporta,
centralnega skladišča za potrebe Civilne zaščite ter Gasilske
zveze skupaj z vadbenim centrom, površin za pretovarjanje in
skladiščenje ipd.
Železniški priključek v območje gospodarske cone je zagotovljen z obstoječega internega tira. Za cestni dostop v območje se uporabita obstoječa dostopa na SV in JZ strani.
Celotno območje urejanja se razdeli na prostorsko –
funkcionalna podobmočja, ki bodo dostopna z osrednje zbirne
krožne ceste, ki poteka po območju in z internega železniškega tira. Zahodni del območja se predvidoma uredi za potrebe
površin za pretovarjanje (hlodovine, industrijskega materiala
ipd.) in skladiščenje. V preostalem (vzhodnem) delu območja
se uredijo parcele za različne obrtne dejavnosti.
3. Zasnova izgradnje in prenove infrastrukturnih
omrežij, objektov in naprav
Izrabi se obstoječe infrastrukturno omrežje (prometne navezave na lokalno cesto in na železniško povezavo, električno
omrežje, vodovod in hidrantno omrežje, telefonska napeljava),
ki ga je treba obnoviti in dograditi tako, da bo zagotovljena
zadostna količina pitne in požarne vode, ločeno odvajanje
fekalnih in meteornih vod ter energetsko napajanje območja.
Čiščenje odpadnih vod mora biti zagotovljeno z izgradnjo male
čistilne naprave na območju urejanja.
Pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih ureditev je potrebno upoštevati predpise s področja vodooskrbe, odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki in rešitve
uskladiti s pogoji upravljavcev komunalne, energetske oziroma
druge infrastrukture.
Za vse posege znotraj 200 m varovalnega progovnega
pasu železniške proge št. 80 d.m. Metlika–Ljubljana je treba pri
nadaljnjem projektiranju upoštevati določila Zakona o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ter Pravilnika o
pogojih za graditev gradbenih in drugih objektov v varovalnem
progovnem pasu (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88).
4. Usmeritve za urbanistično arhitektonsko in krajinsko ureditev ter varstvo okolja
Na območju urejanja se predvidita oblikovno poenotena
sklopa (funkcionalni podobmočji) različnih tipov obrtnih, skladiščnih in drugih objektov. Prostor se izrabi čim bolj racionalno, shema ureditev je načeloma ortogonalna in enostavna, navezana na
obstoječe omrežje dostopnih cest, ki se prilagodi le na južnem
delu v smislu večje racionalnosti izrabe območja. Na zahodnem
delu območja se predvidi intenzivnejši prometno skladiščni del in
dejavnosti, ki zahtevajo večje nepozidane površine (manipulacija, skladiščenje). Preveri se smiselnost izrabe gozdnate brežine
(z morebitnim vkopom objektov in izkoristkom obstoječih objektov in ureditev), pri čemer je treba ohraniti del gozdnate brežine
kot bariero do drugih prostorskih rab.
Shema nove pozidave na območju urejanja se zasnuje v
obliki mreže, ki bo omogočila racionalno izrabo za pozidavo in
manipulacijske površine in bo obenem prilagojena obstoječim
reliefnim posebnostim. Na delih, kjer se površine za predvidene gospodarske dejavnosti stikajo s stanovanjskimi območji,
je treba zagotoviti vegetacijske ali druge bariere. Dopušča se
možnost združevanja posameznih objektov in manipulacijskih
površin ter možnost večjega števila uporabnikov v posameznem objektu.
Objekti se načrtujejo v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja. Horizontalni in vertikalni
gabariti, fasade in strehe morajo biti za posamezne sklope
oziroma tipe pozidave, pa tudi na ravni celotnega območja
urejanja, čim bolj poenotene.
Pri dimenzioniranju in oblikovanju objektov je treba zagotoviti, da bo oblikovana skladna in v prostoru čim manj moteča podoba gospodarske cone, zlasti v pogledih z obstoječe
lokalne ceste, kjer je treba zagotoviti bariero iz visokorasle
vegetacije.

Uradni list Republike Slovenije
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem
zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod
s cestnih in parkirnih površin tako, da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne ali tehnološke vode v
tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo
povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati
pod normativno določenimi ravnmi.
5. Usmeritve za varovanje območij ohranjanja narave
Območje gospodarske cone Otovec se na vzhodu stika
z ekološko pomembnim območjem Dobličica (66300) in posebnim varstvenim območjem Stobe-Breg (SI3000055), ki sta
zavarovani z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni
list RS, št. 48/04) oziroma Uredbo o posebnih varstvenih območjih/območjih Natura 2000/ (Uradni list RS, št. 49/04/).
Pri načrtovanju gradenj je treba upoštevati naslednje
usmeritve, ki veljajo za obe varstveni območji:
– vnos novih gospodarskih dejavnosti v prostor zagotavlja
ohranjanje vsaj obstoječega stanja neposrednega varovanega
območja,
– neprečiščenih fekalnih in industrijskih vod se ne odvaja
na varovani območji,
– odvodnjavanje meteornih vod z novih parkirnih površin
in vozišč se zaradi občutljivega kraškega terena izvaja preko
lovilcev olj in maščob.
Na posebnem varstvenem območju Stobe-Breg
(Sl3000055) je treba poleg gornjih upoštevati še naslednje
usmeritve:
– navažanje zemljine ali drugega odpadnega gradbenega
materiala se na območju ne izvaja;
– obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo na območju
urejanja se ohranja.
6. Usmeritve za varstvo kulturne dediščine
Območje gospodarske cone Otovec leži v neposredni
bližini enot kulturne dediščine Otovec – Cerkev sv. Jerneja
(EŠD 1735), Otovec – Železniški viadukt (EŠD 20284) in Sela
pri Otovcu – Arheološko najdišče sv. Jernej (EŠD 26665) ter
posega v vplivno območje enote kulturne dediščine Otovec –
Cerkev sv. Jerneja (EŠD 1735).
Predvidena sprememba predstavlja večji poseg v arheološko ne dovolj sistematično raziskano območje (v neposredni
bližini so bile odkrite sledi prazgodovinske poselitve), zato je
potrebno v sklopu začetnih faz priprave izvedbenega prostorskega akta na celotnem območju urejanja izvesti sistematični
ekstenzivni arheološki pregled. V primeru odkritja potencialnih arheoloških najdišč se mora izvesti intenzivni arheološki
pregled z izkopom strojnih testnih jarkov, ki bo določilo obseg
in globino arheoloških plasti in struktur. V primeru potrditve
obstoja arheološkega najdišča bo potrebno izločiti arheološko
pozitivno območje iz območja pozidave oziroma izvesti zaščitna arheološka izkopavanja.
Na celotni lokaciji posega se mora ob gradnji izvajati arheološki nadzor. V primeru odkritja morebitnih novih arheoloških
ostalin bo potrebno izvesti arheološko zaščitno izkopavanje.
Investitor mora o delih obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Novo mesto vsaj en mesec
pred njihovim začetkom. Stroški predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni pregled, intenzivni pregled, arheološko vrednotenje z izkopom strojnih testnih jarkov), morebitnih zaščitnih
arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora na celotnem
območju urejanja gredo v breme investitorja.
7. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Na območju Gospodarske cone Otovec so objekti in naprave iz IV. poglavja Navodila za določanje in prikazovanje potreb
obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94),
kar se upošteva v sklopu nadaljnjega načrtovanja cone.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev grafičnega dela odloka)
Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu planu v
M 1: 25000 oziroma M 1: 50000 na naslednjih kartah:

Uradni list Republike Slovenije
I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za
poselitev (I./1)
VI. Zasnova sanacij
XI. Zasnova načinov urejanja
Dopolni se kartografska dokumentacija k družbenemu
planu, izdelana na DKN 1: 5000 in sicer z vrisom meje območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Gospodarska cona Otovec na karti Črnomelj 16.
Strokovne podlage za OPPN Gospodarska cona Otovec
so kot priloga sestavni del družbenega plana.

Št.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

6351

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009
Črnomelj, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

4. člen
(hramba sprememb in dopolnitev grafičnega dela odloka)
Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in družbenemu planu sta izdelana v 4 izvodih, ki jih
hranijo:
– Občina Črnomelj, občinska uprava (2),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Ljubljana (1),
– Upravna enota Črnomelj (1).
5. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-35/2007
Črnomelj, dne 12. junij 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2291.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi
s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni
seji dne 11. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95,
36/02, 121/03, 65/06, 75/08, 108/08 in 30/09 – v nadaljnjem
besedilu: odlok), se v tretjem odstavku 9. člena doda nov
stavek, ki glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za potrebe
kmetijske dejavnosti v območju 20 m pasu kmetijskih zemljišč,
ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč prostorske enote SK
pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj
izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je faktor zazidanosti
te gradbene parcele 0,4 že izpolnjen.«
2. člen
V 13. členu v odstavku »Gospodarski objekti« se za
stavkom »Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj.« doda nov stavek,
ki glasi: »Če so na območju domačije obstoječi nižji nakloni, je
dovoljeno poenotenje naklonov streh.«

2292.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi
s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni
seji dne 11. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS
Dragatuš (delno), Sinji vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95,
121/03, 57/06, 75/08 in 108/08 – v nadaljevanju: odlok) se v
tabeli 4. člena izbriše stolpec z naslovom: »Območja, ki se
urejajo s PIN in OLN«.
2. člen
V drugi alineji drugega odstavka 10. člena se doda besedilo, ki glasi:
»dovoljena je gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti v območju 20 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo
območje stavbnih zemljišč prostorske enote SK, K pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže
lastništvo gradbene parcele ter da je faktor zazidanosti te
gradbene parcele 0,4 že izpolnjen.«
3. člen
V celoti se črta 12. člen in njegov naslov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2009
Črnomelj, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2293.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče,
KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj
(delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi
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s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni
seji dne 11. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče,
KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj
(delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS
Petrova vas (Uradni list RS, št. 135/03, 23/06, 40/07, 75/08,
108/08 in 109/08 – obvezna razlaga) se v deseti alineji 8. člena
za stavkom, ki glasi: »ureditve ter gradnje objektov in naprav
namenjenih izključno kmetijski dejavnosti« doda nov stavek,
ki glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za potrebe kmetijske
dejavnosti v območju 20 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč prostorske enote SK, KP
pod pogojem, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj
izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je faktor zazidanosti
te gradbene parcele 0,4 že izpolnjen.«
2. člen
V tretjem odstavku 12. člena se številka 15 nadomesti s
številko 14.
3. člen
V zadnjem stavku prvega odstavka 20. člena se za besedo »Parcelacija« doda besedilo, ki glasi: »in gradnja objektov«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2009
Črnomelj, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2294.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta Majer na Vinici

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) ter v povezavi
s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni
seji dne 11. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta Majer na Vinici
1. člen
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Majer na Vinici
(Skupščinski Dolenjski list, št. 10/85) preneha veljati z dnem
uveljavitve tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-6/2009
Črnomelj, dne 12. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

GROSUPLJE
2295.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
za zemljišče parc. št. 1149/6 v k.o. Šmarje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče
parc. št. 1149/6 v k.o. Šmarje
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišče v k.o. Šmarje:
– zemljišče parc. št. 1149/6 pot v izmeri 761 m2 pripisano
pri ZKV št. 615.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro
in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-121/2006
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2296.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča
parc. št. 2035/10, 2035/11, 2035/13, 2035/14
in 2035/15 v k.o. Sela
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za zemljišča v k.o. Sela:
– zemljišče parc. št. 2035/10 pot v izmeri 68 m2 pripisano
pri ZKV št. 663;
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– zemljišče parc. št. 2035/11 pot v izmeri 1 m2 pripisano
pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/13 pot v izmeri 4 m2 pripisano
pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/14 pot v izmeri 1 m2 pripisano
pri ZKV št. 663;
– zemljišče parc. št. 2035/15 pot v izmeri 20 m2 pripisano
pri ZKV št. 663.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno
dobro in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-121/2006
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2297.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na delu zemljišča parc. št. 2459/2,
k.o. Žalna

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 26. seji dne 3. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na delu zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna
1.
Na zemljišču parc. št. 2459/2 pot v izmeri 2224 m2, pripisanem pri vl. št. 894, k.o. Žalna, se s tem sklepom ukinja status
grajenega javnega dobra, na delu zemljišča, ki se bo odmeril (ob
zemljiščih parc. št. 2274, 2275/1 in 2314/30 vse k.o. Žalna).
Del zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna, ki se bo odmeril,
bo tako prenehal biti zemljišče s statusom grajenega javnega
dobra in bo postal last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se
s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2008 z naslednjo višino
v EUR:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2008

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in

Račun
financiranja

5.704.550

Račun
finančnih
terjatev
in naložb
0

6.659.498

0

0

954.948

0

0

Bilanca
prihodkov
in odhodkov
1.Prihodki
skupaj
2. Odhodki
skupaj
3. Presežek
odhodkov nad
prihodki

0

3. člen
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega
leta (2007) – (prenesena sredstva na računih
iz leta 2007)
Stanje sredstev na računih 31. 12. tekočega
leta (2008) – (sredstva na računih, prenesena
v leto 2009)

6.103

81.750

Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2008 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

71

HRPELJE - KOZINA
2298.

6353

Stran

110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni
list RS, št. 33/95, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine
Hrpelje - Kozina na 24. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel

Št. 478-0115/2008
Grosuplje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO/NAZIV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davek na dohodek in dobiček
703 Davek na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
premoženja
711 Upravne takse
712 Denarne kazni
714 Nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prodaja osnovnih sredstev
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja

ZNESEK
5.704.550
4.278.019
2.970.852
2.355.291
456.357
159.204
1.307.167
632.443
806
332
673.586
749.251
6.006
743.245

Stran

6354 /

Št.
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73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Blago in storitve
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferji posameznikom
412 Transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači transferji
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN KAP. DELEŽEV (75)
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
440 Dana posojila fin. instit.
VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
440 Dana posojila fin. instit.
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE

5.870
5.870
655.860
655.860

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2009-9
Hrpelje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

15.550
15.550
6.659.498
1.168.725
244.980
39.476
869.437
14.831
1.707.892
24.158
612.311
184.315
887.106
3.180.625
3.180.625
602.254
954.948

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2299.

Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega
prevoza učencem na območju Občine Hrpelje Kozina

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in
36/08), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06
– UPB3 in 102/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 76/06) je Občinski svet
Občine Hrpelje - Kozina na 24. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem
na območju Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način, pogoje in postopke za zagotavljanje brezplačnega prevoza šolskih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje - Kozina.
2. člen
S tem pravilnikom Občina Hrpelje - Kozina določa:
– uporabnike storitev brezplačnega prevoza,
– upravičence do sredstev za brezplačni prevoz,
– območje izvajanja storitev,
– financiranje storitev,
– in drugo v skladu s šolskimi prevozi.
II. NAČINI ORGANIZIRANJA IN IZVAJANJA PREVOZA
3. člen
Šolski prevozi so pod enakimi pogoji dostopni vsem
učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje in
otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi. Šoloobvezni otroci morajo imeti stalno bivališče v občini
Hrpelje - Kozina.

4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2008 naslednje
stanje:

4. člen
Šolski prevozi se izvajajo na območju celotne Občine
Hrpelje - Kozina v okviru šolskega okoliša.
Za otroke s posebnimi potrebami se izvaja storitev tudi izven
območja Občine Hrpelje - Kozina v skladu z odločbo o usmeritvi.

Rezervni sklad

v EUR

1. Prenos iz leta 2007

33.383

5. člen
Šolske prevoze za prevoz šoloobveznih otrok opravlja izvajalec storitev, izbran na podlagi javnega naročila. Financirajo
se iz sredstev proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
Ostala povračila prevoznih stroškov se staršem sofinancirajo na naslednji način:
– Učencu, ki obiskuje osnovno šolo izven matičnega
šolskega okoliša, pripada povračilo stroškov v višini, kot bi mu
pripadalo, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v
katerem prebiva.

2. Priliv v letu 2008

0

3. Odliv v letu 2008

0

4. Stanje na dan 31. 12. 2008

33.383

Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje-Kozina na
dan 31. 12. 2008 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2009.
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– V primeru, da ni možno ponuditi organiziranega šolskega prevoza, starši pa soglašajo, da sami vozijo otroka v šolo
in iz nje, lahko uveljavijo pravico do brezplačnega prevoza, to
je plačila prevoznih stroškov v višini cene vozovnice javnega
prevoza. Če javni prevoz tam ni organiziran pa v višini znižane
kilometrine na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji stalno bivališče–šola in nazaj za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu v skladu
z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
– Kolikor je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga
učenci na željo staršev ne poslužujejo, starši nimajo pravice do
uveljavljanja stroškov.
– Pri določanju načina povračila stroškov, Občina Hrpelje
- Kozina sledi ekonomsko upravičeni višini povračila stroškov
za izveden prevoz.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v
šolo ne izplačuje, razen v primerih, ko to določi župan.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do povračila prevoznih stroškov vodi in o upravičenosti odloča Občinska uprava
Občine Hrpelje - Kozina, na podlagi pisnih obrazloženih vlog
z ustreznimi dokazili za odobritev brezplačnega prevoza. O
pritožbi zoper odločbo odloča župan Občine Hrpelje - Kozina.
7. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi odločbe
občinske uprave in se nakazujejo na njihov osebni račun, na
podlagi zahtevka upravičenca in poročila o prisotnosti učenca
v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
8. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok morajo o
morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila
stroškov, obvestiti občinsko upravo najkasneje v osmih dneh
od nastanka.
9. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 603-9/2009
Hrpelje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

IVANČNA GORICA
2300.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča
v Šentvidu pri Stični

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. členom
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) je občinski svet na 21. seji dne 25. 5. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
ureditvenega načrta pokopališča
v Šentvidu pri Stični
1. člen
V Odloku o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v
Šentvidu pri Stični (Uradni list SRS, št. 9/88) se v 1. členu doda
nov odstavek, ki se glasi:

Št.
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»S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju ureditvenega
načrta v Šentvidu pri Stični, ki ga je izdelal AB Jereb Arhitekturni biro d.o.o. pod številko P-100-16/08 v novembru 2008.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični obsegajo:
– Predlog odloka.
– Kartografski del: načrt namenske rabe prostora, načrt
ureditvenega območja, načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor.
– Priloge: povzetek za javnost, izvleček iz strateškega
prostorskega akta, obrazložitev in utemeljitev sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta, seznam strokovnih podlag,
seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o
zavarovanju, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
seznam parcel in lastnikov zemljišč, spis postopka.«
2. člen
V 2. členu se spremenita druga in četrta alineja, ki se
glasita:
»na jugu in zahodu delno parc. št. 26/1 na jugu
parc. št. 27/1, 27/2.«
V 2. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ureditveno območje novih oziroma spremenjenih ureditev obsega površine obstoječega parkirišča in pokopališča. Ureditveno območje meri 9533 m² in obsega zemljišči
parc. št. 24 in 26/2 obe k.o. Šentvid.«
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »z višinsko
razliko 75 cm«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»V okviru sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju
ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični so načrtovane naslednje ureditve:
– poslovilni objekt s pripadajočo parterno, komunalno in
prometno ureditvijo, servisni dostop,
– ureditev dodatnih parkirišč,
– ureditev vhodov na pokopališče,
– ureditev glavne sprevodne poti z dominanto,
– ureditev poti in prilagoditev dostopov do grobnih polj
za invalide,
– ureditev teras in grobnih polj za različne načine pokopov
(klasični, žarni grobovi, raztros, anonimni pokopi, grobovi za
duhovnike in redovnice, žarni zid …),
– zasaditve in ureditev zelenih površin,
– višinska ureditev teras z žarnim zidom, opornimi zidovi
in brežinami,
– komunalna oprema«.
4. člen
Vsebina 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovilni objekt
Uredi se nov objekt za poslovitev z dvema mrliškima
vežicama, sanitarijami in pomožnimi prostori, z nadkrito ploščadjo na desnem delu obstoječega parkirišča vzporedno s
terasami.
Poslovilni del objekta je pravokotne zasnove, tlorisnega
gabarita 7.25 x 13.75 m, pokriti del je tlorisnega gabarita 7.25
x 7.18 m (skupni gabarit 7.25 x 20.93 m). Pravokotno na poslovilni del je postavljen del z vežicami in pomožnimi prostori, ki je
tlorisnega gabarita 22.18 x 9.20 m. Objekt je pritličen z ravno
streho v dveh nivojih, ki je nad poslovilnim in pokritim delom
višja. Pred objektom se vzpostavi tlakovana ploščad ob kateri
se na začetku glavne sprevodne poti postavi navček – zvonik,
tlorisnega gabarita 1.0 x 1.50 m in je samostojna armiranobetonska konstrukcija, višine 5.75 m.
Objekt je zasnovan kot klasična armirano betonska in
zidana konstrukcija z ravno streho. Fasada proti ploščadi in ob
vežicah je predvidena z oblogo iz kamna, ostale fasade so lah-
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ko klasično ometane. Proti nadkriti ploščadi je predvidena možnost odpiranja fasade, v primeru večjega števila pogrebcev.
Oblikovani volumen naj ohranja veduto na glavno sprevodno pot. Ploščad se tlakuje s kamnom ali drugim primernim
materialom. Mejo med smerjo prihoda – parkiriščem in ploščadjo pred objektom ločuje drevoredna zasaditev.
Uredi se servisni dostop na severni strani za avtofurgon
in dostavna vozila s parkiriščema.«
5. člen
Vsebina 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Grobna polja
Organizacija grobnih polj
Osrednji del pokopališča tvorijo grobna polja. Celotno
območje grobnih polj sestavlja 7 teras, ki jih seka osrednja os,
ki območje grobnih polj deli na dve poljini: severno in južno.
Vsaka terasa na posamezni poljini tvori svoje zaokroženo
grobno polje, ki je mestoma členjeno tako, da se ustvari večjo
čitljivost in višjo stopnjo orientacije v prostoru.
Prvi dve terasi predstavljata obstoječa grobna polja s
klasičnimi grobovi, medtem ko so ostala nova. Tretja, četrta in
peta terasa so urejeno pretežno za pokop v klasične grobove,
le manjši del pete terase predstavljajo žarni grobovi.
Šesta terasa je najširša in oblikovana parkovno tako, da
je celotna terasa izvedena kot pohodna travnata ploskev. Na tej
terasi so locirani tako klasični kot žarni grobovi. Oboji so urejeni
v trati. Na tej terasi je tudi grobno polje za duhovnike, prostor
za anonimen pokop, prostor za raztros in zagotovljen prostor
za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah v vojni
ali izrednih nesrečah.
Sedma terasa celoten prostor pokopališča zaključuje z
žarnim zidom. Na sedmi terasi je tudi prostor za klasične in žarne
grobove. Kot del poteze zaključnega zidu z žarnim zidom je tudi
ureditev rampe za invalide z dostopom do gornjega parkirišča.
Oblikovanje grobnih polj
Oblikovanje grobnih polj sledi obstoječim terasam. Posamezne terase (oziroma grobna polja) so med seboj ločene
na sledeče načine: z obstoječo striženo živo mejo, z enojnimi
betonskimi zidovi in z dvojnimi betonskimi zidovi v katerih se
nahaja zimzelena grmovna vegetacija.
Skozi grobna polja vodijo popločene poti razen na šesti
terasi, kjer so poti ustrezno označene, a urejene kot del pohodne trate.
Območja grobov so peščena razen na šesti terasi, kjer so
travnata. Območje posameznega groba je definirano z nagrobnikom. V večini grobnih polj je predvidena možnost dodatnega
robničenja območja groba, na območju šeste terase pa ne.
Na grobnih poljih se mestoma pojavlja drevnina, ki je načeloma zasajena ob poteh tako, da poudarja vhode in prehode
ter povsod tam, kjer so urejena diskretna počivališča.
Tipologija grobov
Klasični grobovi (enojni grobovi vključno s spomenikom
dimenzij 1 m x 2,10 m, dvojni grobovi dimenzij 1,80 m x 2,10 m;
toleranca do ±10%) se po potrebi izmenjavajo na prostorih
namenjenih klasičnemu pokopu in so razporejeni na vseh terasah. Razmik med grobovi je 30 cm, vsi grobovi v enem nizu
morajo biti enake dolžine.
Žarni grobovi (vključno s spomenikom dimenzij 1 x 1 m
do 1 x 1,50 m; toleranca glede širine groba do -10%) so razporejeni v manjše nize na peti, šesti in sedmi terasi. Razmik med
žarnimi grobovi je 30 cm.
Natančne dimenzije grobov in višine nagrobnikov se določijo v PGD dokumentaciji za vsak posamezen niz grobov
posebej.
Žarni zid z žarnimi nišami (dimenzij 60 x 60 cm) se nahaja
v dveh delih na zaključku sedme terase. Žarne niše so v žarnem zidu razporejene v enem do maksimalno treh nizih. Žarni
zidovi imajo nadstrešek.
Grobno polje za raztros pepela zavzema severni del šeste
terase. Travnata površina s tumulusom je s posebej oblikovanim robom dvignjena nad pohodne površine.
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Skupno grobišče ob eventuelnih nesrečah, kostnica in
območje grobov za duhovnike se predvidi na šesti terasi.
Na šesti terasi se predvidi tudi prostor za anonimen pokop
v klasične grobove, žarne grobove ali raztros pepela.
Nagrobniki
Na pokopališču naj bodo znotraj grobnih polj nagrobniki
poenoteni. Po obliki so načeloma pokončni, maksimalne višine 1,50 m in nizki maksimalne višine 80 cm. Spomeniki ne
segajo izven linije zidov in živih mej. Za vsako grobno polje se
glede na oblikovanje grobnega polja predpiše enotne gabarite
nagrobnikov.
Kapacitete pokopališča
Klasični grobovi: 500 grobov, od tega 320 novih grobov in
približno 180 že obstoječih.
Žarni grobovi: 80 grobov.
Žarne niše: 50 žarnih niš (možnost razširitve na 150 žarnih niš, če se žarni zid izvede tako, da so žarne niše izvedene
v treh nizih).
Dodatne kapacitete na polju za raztros, grobu za duhovnike in skupnem grobišču. «
Doda se nov 5.a člen, ki se glasi:
»Preglednost in orientacija na pokopališču
Jasnost zasnove in primerna preglednost, ki omogoča
obiskovalcu zanesljivo orientacijo je dosežena s tem, da so
grobna polja zasnovana po terasah. Terase se med seboj enkrat ločijo z zidovi, drugič z živimi mejami, tretjič pa z grmovno
vegetacijo v betonskih koritih. Tudi širina in ozelenjenost teras
se deloma spreminja tako, da je najširša terasa ob križu oblikovana povsem parkovno v travi. Vse te razlike pripomorejo
k lažji orientaciji in preglednosti na pokopališču. Sicer pa so
terase oziroma grobna polja označena s kombinacijo številskih
in črkovnih oznak pri glavnih dostopnih poteh.«
Doda se nov 5.b člen, ki se glasi:
»Vhodi na pokopališče
Glavni vstop v kompleks pokopališča je pri novi mrliški
vežici. Poleg glavnega vhoda sta predvidena tudi dva stranska
vhoda, eden iz križišča na JV strani pokopališča in drugi iz
parkirišč na Z delu pokopališča. Lokacije vhodov in vstopov so
razvidne iz grafičnih prilog.«
6. člen
Vsebina 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovilna pot (pot s križem)
Glavna pokopališka pot – pot slovesa se dviga od ploščadi pred poslovilnim objektom v breg prečno na terase in povezuje poslovilni objekt s posameznimi grobnimi polji. Poteka po
obstoječem terenu z minimalnimi izravnavami. Široka je min.
3 m, izvede se v kombinaciji asfalta in drugih tlakov.
Monumentalen obstoječ kamnit križ kot obeležje in orientacijska točka v prostoru je situiran v sredini pokopališča v osi
glavne pokopališke poti.
Glavna pokopališka pot se zaključi v osi s stopniščem, ki
vodi skozi zid v podaljšku žarnih zidov na drugo stran, kjer so
predvidena parkirišča.«
7. člen
Vsebina 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pokopališke poti
Tlakovane površine v območju pokopališča so komunikacijske površine. To so glavna pokopališka pot ali poslovilna pot,
stranske pokopališke poti (ena od njih klančina za invalide) in
poti med vrstami grobov ter območje poslovilne ploščadi.
Stranska pokopališka pot s klančino za invalide
Pot je široka min. 1,5 m ter izvedena v klančinah z opornimi zidovi z max. nagibom 7%. Pot vodi do žarnega zidu na
zahodu pokopališča, kjer je klančina izvedena ob žarnem zidu
do parkirišč na zahodu območja. Pot je izvedena v kombinaciji asfalta in drugih tlakov. Pri oblikovanju poti je potrebno
upoštevati predpise s področja dostopnosti javnih površin za
invalide.
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Severna stranska pokopališka pot
Pot je široka min. 1,2 m ter poteka po obstoječem terenu z
minimalnimi izravnavami. Pot je izvedena v kombinaciji asfalta
in drugih tlakov.
Dostopne poti med grobovi
Med vrstami grobov potekajo dostopne poti širine min.
1,80 m, ki se tlakujejo s peskom, lahko pa se jih tudi tlakuje.
Preostali del grobne površine do uporabe prekriva trata, kasneje pa je med grobovi pesek.
Dostopne poti med grobovi na osrednji terasi (terasa s
križem)
Med vrstami grobov potekajo dostopne poti širine min.
1,80 m, ki se načeloma izvedejo v utrjeni trati ali v kombinaciji
s popločenjem, preostali del grobne površine prekriva trata.
Razsvetljava poti
Vse glavne povezovalne poti med grobnimi polji so osvetljene s parkovnimi svetilkami.«
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»Druge ureditve
Vodnjaki in ekološki otoki za odpadke
Na območju pokopališča se predvidoma enakomerno razporedi pet do šest mest z vodnjakom ter manjšim, pred pogledi
zaščitenim, prostorom za večje premične posode za odpadke.
Prostor za odpadke naj bo osenčen z ustreznimi ureditvami.
Oglaševanje
Oglaševanje na območju pokopališča ni dovoljeno.«
8. člen
Vsebina 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Faznost gradnje
Izvedba spremembe ureditvenega načrta se predvidi po
posameznih tematskih ureditvenih sklopih, ki se lahko izvajajo
ločeno in medsebojno neodvisno:
– Sklop poslovilnega objekta s pripadajočimi zunanjimi
ureditvami in potrebnimi priključki na obstoječo komunalno
infrastrukturo. Predvidi se uporaba obstoječih parkirišč.
– Sklop ureditev grobnih polj in parkovnih ureditev na šesti terasi s prostorom za raztros, ograja in vhodi na pokopališče,
ureditev poti s klančinami za invalide in druge ureditve.
– Sklop preostalih zunanjih ureditev: parkirišča na zgornjem platoju skupaj s pločniki, opornimi in žarnim zidom s
spremljajočimi ureditvami, ureditev grobnih polj na sedmi terasi,
vhod na pokopališče z zgornjega platoja in druge ureditve.«
9. člen
Vsebina 9. člena se spremeni tako da se glasi:
»Prometna ureditev
Na vzhodnem in južnem robu območja pokopališča potekata obstoječi cesti – javna pot in lokalna cesta, vzdolž katerih
se uredi pločnik. Na južnem delu obstoječega parkirišča se
uredi površina za parkiranje 20 vozil z enosmernim uvozom in
izvozom. Na zahodni strani območja pokopališča, nad terasami, se uredi novo parkirišče za 20 vozil.«
10. člen
Vsebina 10. člena se spremeni tako da se glasi:
»Ograje
Ograja obdaja celotno pokopališče. Ograja mora biti enotno oblikovana. Pokopališče je na severu, kjer je v kasnejši fazi
predvidena širitev pokopališča, ograjeno z obstoječo živo mejo,
sicer pa ga obdaja zid, ki je mestoma prekinjen s kovinskimi ali
drugimi vložki. Zid je visok cca h = 2 m in ga mestoma preraščajo plezalke in obdaja grmovna in drevesna vegetacija. Na
južni strani se ob zidu zasadi drevored z visokimi stebrastimi
drevesi, ki zakrivajo pogled iz pokopališča proti stanovanjskemu blokovnemu kompleksu.«
11. člen
Vsebina 11. člena se spremeni tako da se glasi:
»Vegetacija in zelene površine
Zelene površine znotraj pokopališča sestavljajo površine
med grobovi, ambientalno oblikovane skupine drevja in kot
trata oblikovano šesto grobno polje.
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Drevnina: Načeloma se uporablja avtohtone vrste drevja.
Večja drevesa se uporablja kot poudarke na posameznih delih
pokopališča, kjer je zanje zagotovljena tudi večja površina.
Ostala drevesa naj bodo manjše rasti. Možna je tudi zasaditev
neagresivnih načeloma avtohtonih vrst grmovnic, drevja in
pokrovnic.
Žive meje: Obstoječe strižene žive meje med prvo in drugo teraso ter med drugo in tretjo teraso se ohranja. Ohrani se
tudi striženo živo mejo na severu pokopališča. Nove žive meje
so lahko iz strižene ali prostorastoče zimzelene vegetacije.
Druge zasaditve: Na območju grobnih polj se mestoma
pojavljajo območja cvetočih zasaditev, ki so še posebej poudarjena na območju sedme terase pri žarnih grobovih.
Travnate površine: Območje med grobovi na šesti terasi
ter območje za raztros pepela se zatravi.«
12. člen
Vsebina 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalna infrastruktura:
Elektroenergetsko omrežje: Poslovilni objekt se bo napajal iz nizkonapetostnega omrežja v bližini, do objekta je
potrebno zgraditi nizkonapetostni priključek.
Razsvetljava: na pokopališču je že izvedena javna razsvetljava, ki se bo po potrebi dopolnjevala.
Telekomunikacijsko omrežje: predvidi se izgradnja novega TK omrežja, do izgradnje TK omrežja se lahko uporablja
mobilna telefonija.
Vodovod: preko območja pokopališča je bila predvidena
in tudi izvedena prestavitev glavnega cevovoda, objekt se bo
priključil na javni vodovod preko novega vodomernega jaška,
predvidena je prestavitev obstoječega cevovoda v pločnik ob
cesti.
Sanitarna kanalizacija: predvidena je izvedba novega priključka na javni kanal. V projektni dokumentaciji je potrebno
predvideti vodotesno izvedbo kanalizacije v skladu z veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
Meteorna kanalizacija: Padavinske vode iz zelenih površin in poti se bodo ponikale, meteorne vode iz parkirnih in cestnih površin pa se bodo preko lovilcev olj prečiščene odvajale
v kanalizacijo mešanega sistema. Strešne vode je treba preko
peskolovov speljati v javni kanal. Predvidena je izvedba novega
priključka na javni kanal.
Ogrevanje: objekt se bo ogreval na utekočinjen naftni plin,
cisterna bo vkopana v teren.
Odpadki: na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi
s postavitvijo posod za ločene odpadke na posebej urejena
mesta. Predviden je ločen odvoz odpadkov v CERO Špaja
Dolina.«
13. člen
Celostno ohranjanje kulturne dediščine
Na podlagi opravljenega predhodnega arheološkega
pregleda na območju predvidene gradnje in Poročila o arheološkem vrednotenju z izkopom strojnih testnih jarkov na
parceli št. 24 k.o. Šentvid je razvidno, da področje ni bilo poseljeno v preteklosti, oziroma človekova prisotnost ni dokazljiva z
vidnimi arheološkimi znaki, zato dodatne arheološke raziskave
niso potrebne.
Na območju urejanja niso evidentirani drugi objekti ali
območja varovanja kulturne dediščine.
14. člen
Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
Poleg urbanistično arhitektonskih pogojev je potrebno
upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja
prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.

Stran

6358 /

Št.

46 / 19. 6. 2009

Varstvo voda
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je
treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z
naslednjimi ukrepi:
Odvodnjavanje iz parkirišč mora biti urejeno tako, da ni
možno neposredno odtekanje vode v tla ali kanalizacijo, dokler
le-te niso predhodno očiščene (lovilec olj).
Ustrezno je potrebno urediti odvodnjavanje meteorne
vode iz utrjenih površin in strehe objekta, ki se jih odvaja v
javno kanalizacijo.
Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javni
kanalizacijski sistem. Zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo
po veljavnih predpisih.
Vzdrževati je potrebno obstoječo drenažo pod pokopališčem, da se prepreči zastajanje vode na območju grobov.
Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v tla in vodotok.
Pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine.
Varstvo zraka
Med obratovanjem pokopališča ne pričakujemo bistvenega povečanja onesnaženja zraka. Do dodatnega onesnaženja
zraka bi lahko prišlo v času gradnje, zato mora biti gradnja ter
uporaba gradbene mehanizacije oziroma transporta organizirana in izvajana tako, da se v čim večji možni meri prepreči
dodatno onesnaženje zraka.
Za preprečevanje onesnaženja zraka med gradnjo naj
se izvede ustrezne omilitvene ukrepe. Prepreči naj se nekontroliran raznos materiala s transportnimi sredstvi (čiščenje, pokrivanje itd.). Uporablja naj se tehnično brezhibna in
predpisom ustrezajoča delovna mehanizacija in transportna
sredstva.
Varstvo pred hrupom
V skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti,
ki urejajo to področje je treba v območju pokopališča zagotoviti
pogoje za območje III. stopnje varstva pred hrupom. V območju
urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale prekomerne
obremenitve s hrupom. Hrup, ki nastaja pri pogrebnih obredih,
ter hrup na parkiriščih ne bo bistveno vplival na obstoječi nivo
hrupa, zato posebni aktivni ukrepi v času obratovanja pokopališča zaradi vplivov na sosednja območja niso predvideni. Robne
površine znotraj pokopališča se pred hrupom s ceste varujejo
s primerno obdelavo ograje.
Nivo hrupa bo bistveno povečan v času gradnje, zato je
potrebno z ustreznimi omilitvenimi ukrepi poskrbeti, da niso
prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna
območja varovanja pred hrupom. Pri urejanju območja naj se
uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in
naprave. Z ustreznim režimom gradbišča naj se čim bolj zmanjšajo emisije hrupa (delovni čas delovanja gradbenih strojev,
počasna vožnja itd).
Varstvo narave
Na območju sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Varstvo narave se zagotavlja z
racionalno organizacijo gradbišča, pri čemer naj se izvedejo
vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na
habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
Zelene površine, ki bodo pri gradnji poškodovane, je potrebno
sanirati in začasne ureditve grobnih polj zatraviti.
Svetlobno onesnaženje naj se s sodobno in tehnično
ustrezno izvedbo razsvetljave zmanjša na minimum, skladno z
veljavnimi predpisi in standardi.
Po izvršeni gradnji je potrebno okolico urediti, z gradnjo
prizadete površine pa ustrezno protierozijsko zaščititi.
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Odstranjevanje odpadkov
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.
Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki bodo nastali zaradi
obratovanja pokopališča, naj se zagotovi ustrezno število manjših
zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov (posebej sveče, cvetje
in mešani komunalni odpadki) z manjšimi kontejnerji, ki se redno
praznijo v kontejner na zbirnem mestu komunalnih odpadkov,
ki bo lociran ob poslovilnem objektu v SV delu ureditvenega
območja. Do zbirnega mesta mora biti omogočen dostop z vozili.
Komunalni odpadki se odvažajo skladno z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Na zbirnem mestu
odpadkov je potrebno zagotoviti zabojnik za organske ostanke,
kamor se ločeno odlagajo kompostirni ostanki iz pokopališča (plevel, cvetje, venci, itd.), sveče in mešane komunalne odpadke.
Med gradnjo oziroma urejanjem območja obravnave bodo
nastajale različne vrste odpadkov. Zaradi tega mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo
ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop
za njihov prevzem. Med gradnjo bodo nastajali tudi nevarni
odpadki, ki jih mora investitor v skladu z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, zbirati ločeno v
ustreznih posodah oziroma zabojnikih za posamezen odpadek
ter urediti primeren prostor za začasno skladiščenje nevarnih
odpadkov in embalaže ter jih oddajati pooblaščeni organizaciji
za ravnanje s tovrstnimi odpadki.«
15. člen
Rešitve v zvezi z obrambo
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov in drugih ureditev se zagotovi skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki
urejajo to področje. Potrebno je zagotoviti ustrezne odmike od
parcelnih mej in med objekti ali protipožarne ločitve, pogoje
za varen umik ljudi in premoženja, predvideti zadostne vire
s požarno vodo in ustrezne delovne površine in dostope za
intervencijska vozila. Pri projektiranju objektov pa je potrebno
upoštevati zahteve aktivne zaščite pred požarom s protipožarno opremo, varnostno razsvetljavo in podobno.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila veljavnih zakonskih
in podzakonskih aktov o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov za območje seizmične intenzitete potresa VII. stopnje
po MCS oziroma 0.175 g po Karti za projektni pospešek tal.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na veljavno zakonodajo o obrambi
in zaščiti ni potrebno predvideti.
16. člen
V 13. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»1. faza predstavlja izvedbo sprememb in dopolnitev, ki
so določene v tem odloku v skladu z 8. členom in v skladu z
grafičnimi prilogami tega odloka.«
17. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh
spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne
bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.«
18. člen
Za 15. členom se doda 15.a člen, ki se glasi:
»Dovoljena odstopanja
1. Odstopanja od določil tega podrobnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do +10% in do -20%,
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pri zunanjih ureditvah pa do ±20% ob upoštevanju določil iz
4. člena tega odloka.
2. Odstopanja so dovoljena tudi pri višini objektov do
±0.50m.
3. Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če se
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve,
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
4. Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo
ta odstopanja.«
19. člen
Vsebina 16. člena se črta.
20. člen
Vsebina 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba ureditvenega načrta je v analogni in digitalni
obliki na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica in krajevno
pristojni Upravni enoti.«
21. člen
Vsebina 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje
spremembe ureditvenega načrta iz 2. člena tega odloka šteje,
da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt: Odlok o
sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
(Uradni list SRS, št. 9/88).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.«
22. člen
Vsebina 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.«
Št. 3505-7/2008
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

2301.

Odlok o sprejetju ureditvenega načrta
pokopališča v Šentvidu pri Stični (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. členom
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) je Občinski svet na 21. seji dne 25. 5. 2009 sprejel

ODLOK
o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča
v Šentvidu pri Stični
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju ureditvenega
načrta v Šentvidu pri Stični, ki ga je izdelal AB Jereb Arhitekturni biro d.o.o. pod številko P-100-16/08 v novembru 2008.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
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Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični obsegajo:
– Predlog odloka.
– Kartografski del: načrt namenske rabe prostora, načrt
ureditvenega območja, načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor.
– Priloge: povzetek za javnost, izvleček iz strateškega
prostorskega akta, obrazložitev in utemeljitev sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta, seznam strokovnih podlag,
seznam sektorskih aktov in predpisov ter sprejetih aktov o
zavarovanju, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
seznam parcel in lastnikov zemljišč, spis postopka.
2. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka po parcelah z
naslednjimi parcelnimi številkami:
– na severu in zahodu delno parc. št. 691,
– na jugu in zahodu delno parc. št. 26,
– na jugu parc. št. 25, 24,
– na vzhodu cesta parc. št. 956,
– na jugu in zahodu delno parc. št. 26/1,
– na jugu parc. št. 27/1, 27/2.
Ureditveno območje novih oziroma spremenjenih ureditev
obsega površine obstoječega parkirišča in pokopališča. Ureditveno območje meri 9533 m² in obsega zemljišči parc. št. 24 in
26/2 obe k.o. Šentvid.
3. člen
Urbanistično arhitektonska zasnova pokopališča upošteva
logiko terenskih danosti in zgrajenega okolja. Poslovilna pot, ki
je glavna os pokopališča ja locirana tako, da njeno nadaljevanje
povezuje središče vaškega križišča poti in višinsko dominanto
nad pokopališčem. Grobovi so urejeni po platojih, ki sledijo
plastnici terena. Ob vhodu na pokopališče je lociran poslovilni
objekt s prostorom za zbiranje večjega števila pogrebcev.
V okviru sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični so načrtovane
naslednje ureditve:
– poslovilni objekt s pripadajočo parterno, komunalno in
prometno ureditvijo, servisni dostop,
– ureditev dodatnih parkirišč,
– ureditev vhodov na pokopališče,
– ureditev glavne sprevodne poti z dominanto,
– ureditev poti in prilagoditev dostopov do grobnih polj
za invalide,
– ureditev teras in grobnih polj za različne načine pokopov
(klasični, žarni grobovi, raztros, anonimni pokopi, grobovi za
duhovnike in redovnice, žarni zid …),
– zasaditve in ureditev zelenih površin,
– višinska ureditev teras z žarnim zidom, opornimi zidovi
in brežinami,
– komunalna oprema.
4. člen
Poslovilni objekt
Uredi se nov objekt za poslovitev z dvema mrliškima
vežicama, sanitarijami in pomožnimi prostori, z nadkrito ploščadjo na desnem delu obstoječega parkirišča vzporedno s
terasami.
Poslovilni del objekta je pravokotne zasnove, tlorisnega
gabarita 7.25 x 13.75 m, pokriti del je tlorisnega gabarita 7.25
x 7.18 m (skupni gabarit 7.25 x 20.93 m). Pravokotno na poslovilni del je postavljen del z vežicami in pomožnimi prostori, ki je
tlorisnega gabarita 22.18 x 9.20 m. Objekt je pritličen z ravno
streho v dveh nivojih, ki je nad poslovilnim in pokritim delom
višja. Pred objektom se vzpostavi tlakovana ploščad ob kateri
se na začetku glavne sprevodne poti postavi navček – zvonik,
tlorisnega gabarita 1.0 x 1.50 m in je samostojna armiranobetonska konstrukcija, višine 5.75 m.
Objekt je zasnovan kot klasična armirano betonska in
zidana konstrukcija z ravno streho. Fasada proti ploščadi in
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ob vežicah je predvidena z oblogo iz kamna, ostale fasade
so lahko klasično ometane. Proti nadkriti ploščadi je predvidena možnost odpiranja fasade, v primeru večjega števila
pogrebcev.
Oblikovani volumen naj ohranja veduto na glavno sprevodno pot. Ploščad se tlakuje s kamnom ali drugim primernim
materialom. Mejo med smerjo prihoda – parkiriščem in ploščadjo pred objektom ločuje drevoredna zasaditev.
Uredi se servisni dostop na severni strani za avtofurgon
in dostavna vozila s parkiriščema.
5. člen
Grobna polja
Organizacija grobnih polj
Osrednji del pokopališča tvorijo grobna polja. Celotno
območje grobnih polj sestavlja 7 teras, ki jih seka osrednja os,
ki območje grobnih polj deli na dve poljini: severno in južno.
Vsaka terasa na posamezni poljini tvori svoje zaokroženo
grobno polje, ki je mestoma členjeno tako, da se ustvari večjo
čitljivost in višjo stopnjo orientacije v prostoru.
Prvi dve terasi predstavljata obstoječa grobna polja s
klasičnimi grobovi, medtem ko so ostala nova. Tretja, četrta in
peta terasa so urejeno pretežno za pokop v klasične grobove,
le manjši del pete terase predstavljajo žarni grobovi.
Šesta terasa je najširša in oblikovana parkovno tako, da
je celotna terasa izvedena kot pohodna travnata ploskev. Na tej
terasi so locirani tako klasični kot žarni grobovi. Oboji so urejeni
v trati. Na tej terasi je tudi grobno polje za duhovnike, prostor
za anonimen pokop, prostor za raztros in zagotovljen prostor
za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah v vojni
ali izrednih nesrečah.
Sedma terasa celoten prostor pokopališča zaključuje z
žarnim zidom. Na sedmi terasi je tudi prostor za klasične in
žarne grobove. Kot del poteze zaključnega zidu z žarnim zidom
je tudi ureditev rampe za invalide z dostopom do gornjega
parkirišča.
Oblikovanje grobnih polj
Oblikovanje grobnih polj sledi obstoječim terasam. Posamezne terase (oziroma grobna polja) so med seboj ločene
na sledeče načine: z obstoječo striženo živo mejo, z enojnimi
betonskimi zidovi in z dvojnimi betonskimi zidovi v katerih se
nahaja zimzelena grmovna vegetacija.
Skozi grobna polja vodijo popločene poti razen na šesti
terasi, kjer so poti ustrezno označene, a urejene kot del pohodne trate.
Območja grobov so peščena razen na šesti terasi, kjer
so travnata. Območje posameznega groba je definirano z
nagrobnikom. V večini grobnih polj je predvidena možnost
dodatnega robničenja območja groba, na območju šeste terase pa ne.
Na grobnih poljih se mestoma pojavlja drevnina, ki je načeloma zasajena ob poteh tako, da poudarja vhode in prehode
ter povsod tam, kjer so urejena diskretna počivališča.
Tipologija grobov
Klasični grobovi (enojni grobovi vključno s spomenikom
dimenzij 1 m x 2,10 m, dvojni grobovi dimenzij 1,80 m x 2,10
m; toleranca do ±10%) se po potrebi izmenjavajo na prostorih
namenjenih klasičnemu pokopu in so razporejeni na vseh terasah. Razmik med grobovi je 30 cm, vsi grobovi v enem nizu
morajo biti enake dolžine.
Žarni grobovi (vključno s spomenikom dimenzij 1 x 1 m
do 1 x 1,50 m; toleranca glede širine groba do -10%) so razporejeni v manjše nize na peti, šesti in sedmi terasi. Razmik med
žarnimi grobovi je 30 cm.
Natančne dimenzije grobov in višine nagrobnikov se določijo v PGD dokumentaciji za vsak posamezen niz grobov
posebej.
Žarni zid z žarnimi nišami (dimenzij 60 x 60 cm) se nahaja
v dveh delih na zaključku sedme terase. Žarne niše so v žarnem zidu razporejene v enem do maksimalno treh nizih. Žarni
zidovi imajo nadstrešek.
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Grobno polje za raztros pepela zavzema severni del šeste
terase. Travnata površina s tumulusom je s posebej oblikovanim robom dvignjena nad pohodne površine.
Skupno grobišče ob eventuelnih nesrečah, kostnica in
območje grobov za duhovnike se predvidi na šesti terasi.
Na šesti terasi se predvidi tudi prostor za anonimen pokop
v klasične grobove, žarne grobove ali raztros pepela.
Nagrobniki
Na pokopališču naj bodo znotraj grobnih polj nagrobniki
poenoteni. Po obliki so načeloma pokončni, maksimalne višine 1,50 m in nizki maksimalne višine 80 cm. Spomeniki ne
segajo izven linije zidov in živih mej. Za vsako grobno polje se
glede na oblikovanje grobnega polja predpiše enotne gabarite
nagrobnikov.
Kapacitete pokopališča
Klasični grobovi: 500 grobov, od tega 320 novih grobov in
približno 180 že obstoječih.
Žarni grobovi: 80 grobov.
Žarne niše: 50 žarnih niš (možnost razširitve na 150 žarnih niš, če se žarni zid izvede tako, da so žarne niše izvedene
v treh nizih).
Dodatne kapacitete na polju za raztros, grobu za duhovnike in skupnem grobišču.
5.a člen
Preglednost in orientacija na pokopališču
Jasnost zasnove in primerna preglednost, ki omogoča
obiskovalcu zanesljivo orientacijo je dosežena s tem, da so
grobna polja zasnovana po terasah. Terase se med seboj enkrat ločijo z zidovi, drugič z živimi mejami, tretjič pa z grmovno
vegetacijo v betonskih koritih. Tudi širina in ozelenjenost teras
se deloma spreminja tako, da je najširša terasa ob križu oblikovana povsem parkovno v travi. Vse te razlike pripomorejo
k lažji orientaciji in preglednosti na pokopališču. Sicer pa so
terase oziroma grobna polja označena s kombinacijo številskih
in črkovnih oznak pri glavnih dostopnih poteh.
5.b člen
Vhodi na pokopališče
Glavni vstop v kompleks pokopališča je pri novi mrliški
vežici. Poleg glavnega vhoda sta predvidena tudi dva stranska
vhoda, eden iz križišča na JV strani pokopališča in drugi iz
parkirišč na Z delu pokopališča. Lokacije vhodov in vstopov so
razvidne iz grafičnih prilog.
6. člen
Poslovilna pot (pot s križem)
Glavna pokopališka pot – pot slovesa, se dviga od ploščadi pred poslovilnim objektom v breg prečno na terase in povezuje poslovilni objekt s posameznimi grobnimi polji. Poteka po
obstoječem terenu z minimalnimi izravnavami. Široka je min.
3 m, izvede se v kombinaciji asfalta in drugih tlakov.
Monumentalen obstoječ kamnit križ kot obeležje in orientacijska točka v prostoru je situiran v sredini pokopališča v osi
glavne pokopališke poti.
Glavna pokopališka pot se zaključi v osi s stopniščem, ki
vodi skozi zid v podaljšku žarnih zidov na drugo stran, kjer so
parkirišča.
7. člen
Pokopališke poti
Tlakovane površine v območju pokopališča so komunikacijske površine. To so glavna pokopališka pot ali poslovilna pot, stranske pokopališke poti (ena od njih klančina za
invalide) in poti med vrstami grobov ter območje poslovilne
ploščadi.
Stranska pokopališka pot s klančino za invalide
Pot je široka min. 1,5 m ter izvedena v klančinah z max.
nagibom 7%. Pot vodi do žarnega zidu na zahodu pokopališča,
kjer je klančina izvedena ob žarnem zidu do parkirišč na zahodu območja. Pot je izvedena v kombinaciji asfalta in drugih
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tlakov. Pri oblikovanju poti je potrebno upoštevati predpise s
področja dostopnosti javnih površin za invalide.
Severna stranska pokopališka pot
Pot je široka min. 1,2 m ter poteka po obstoječem terenu z
minimalnimi izravnavami. Pot je izvedena v kombinaciji asfalta
in drugih tlakov.
Dostopne poti med grobovi
Med vrstami grobov potekajo dostopne poti širine min.
1,80 m, ki se tlakujejo s peskom, lahko pa se jih tudi tlakuje.
Preostali del grobne površine do uporabe prekriva trata, kasneje pa je med grobovi pesek.
Dostopne poti med grobovi na osrednji terasi (terasa s
križem)
Med vrstami grobov potekajo dostopne poti širine min.
1,80 m, ki se načeloma izvedejo v utrjeni trati ali v kombinaciji
s popločenjem, preostali del grobne površine prekriva trata.
Razsvetljava poti
Vse glavne povezovalne poti med grobnimi polji so osvetljene s parkovnimi svetilkami.«
7.a člen
Druge ureditve
Vodnjaki in ekološki otoki za odpadke
Na območju pokopališča se predvidoma enakomerno razporedi pet do šest mest z vodnjakom ter manjšim, pred pogledi
zaščitenim, prostorom za večje premične posode za odpadke.
Prostor za odpadke naj bo osenčen z ustreznimi ureditvami.
Oglaševanje
Oglaševanje na območju pokopališča ni dovoljeno.
8. člen
Faznost gradnje
Izvedba spremembe ureditvenega načrta se predvidi po
posameznih tematskih ureditvenih sklopih, ki se lahko izvajajo
ločeno in medsebojno neodvisno:
– Sklop poslovilnega objekta s pripadajočimi zunanjimi
ureditvami in potrebnimi priključki na obstoječo komunalno
infrastrukturo. Predvidi se uporaba obstoječih parkirišč.
– Sklop ureditev grobnih polj in parkovnih ureditev na šesti terasi s prostorom za raztros, ograja in vhodi na pokopališče,
ureditev poti s klančinami za invalide in druge ureditve.
– Sklop preostalih zunanjih ureditev: parkirišča na zgornjem platoju skupaj s pločniki, opornimi in žarnim zidom s
spremljajočimi ureditvami, ureditev grobnih polj na sedmi terasi,
vhod na pokopališče z zgornjega platoja in druge ureditve.
9. člen
Prometna ureditev
Na vzhodnem in južnem robu območja pokopališča potekata obstoječi cesti – javna pot in lokalna cesta, vzdolž katerih
se uredi pločnik. Na južnem delu obstoječega parkirišča se
uredi površina za parkiranje 20 vozil z enosmernim uvozom in
izvozom. Na zahodni strani območja pokopališča, nad terasami
se uredi novo parkirišče za 20 vozil.
10. člen
Ograje
Ograja obdaja celotno pokopališče. Ograja mora biti enotno oblikovana. Pokopališče je na severu, kjer je v kasnejši fazi
predvidena širitev pokopališča, ograjeno z obstoječo živo mejo,
sicer pa ga obdaja zid, ki je mestoma prekinjen s kovinskimi ali
drugimi vložki. Zid je visok cca h = 2 m in ga mestoma preraščajo plezalke in obdaja grmovna in drevesna vegetacija. Na
južni strani se ob zidu zasadi drevored z visokimi stebrastimi
drevesi, ki zakrivajo pogled iz pokopališča proti stanovanjskemu blokovnemu kompleksu.
11. člen
Vegetacija in zelene površine
Zelene površine znotraj pokopališča sestavljajo površine
med grobovi, ambientalno oblikovane skupine drevja in kot
trata oblikovano šesto grobno polje.
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Drevnina: Načeloma se uporablja avtohtone vrste drevja.
Večja drevesa se uporablja kot poudarke na posameznih delih
pokopališča, kjer je zanje zagotovljena tudi večja površina.
Ostala drevesa naj bodo manjše rasti. Možna je tudi zasaditev
neagresivnih načeloma avtohtonih vrst grmovnic, drevja in
pokrovnic.
Žive meje: Obstoječe strižene žive meje med prvo in
drugo teraso ter med drugo in tretjo teraso se ohranja. Ohrani se tudi striženo živo mejo na severu pokopališča. Nove
žive meje so lahko iz strižene ali prostorastoče zimzelene
vegetacije.
Druge zasaditve: Na območju grobnih polj se mestoma
pojavljajo območja cvetočih zasaditev, ki so še posebej poudarjena na območju sedme terase pri žarnih grobovih.
Travnate površine: Območje med grobovi na šesti terasi
ter območje za raztros pepela se zatravi.
12. člen
Komunalna infrastruktura
Elektroenergetsko omrežje: Poslovilni objekt se bo napajal iz nizkonapetostnega omrežja v bližini, do objekta je
potrebno zgraditi nizkonapetostni priključek.
Razsvetljava: na pokopališču je že izvedena javna razsvetljava, ki se bo po potrebi dopolnjevala.
Telekomunikacijsko omrežje: predvidi se izgradnja novega TK omrežja, do izgradnje TK omrežja se lahko uporablja
mobilna telefonija.
Vodovod: preko območja pokopališča je bila predvidena
in tudi izvedena prestavitev glavnega cevovoda, objekt se bo
priključil na javni vodovod preko novega vodomernega jaška,
predvidena je prestavitev obstoječega cevovoda v pločnik ob
cesti.
Sanitarna kanalizacija: predvidena je izvedba novega priključka na javni kanal. V projektni dokumentaciji je potrebno
predvideti vodotesno izvedbo kanalizacije v skladu z veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
Meteorna kanalizacija: Padavinske vode iz zelenih površin in poti se bodo ponikale, meteorne vode iz parkirnih in cestnih površin pa se bodo preko lovilcev olj prečiščene odvajale
v kanalizacijo mešanega sistema. Strešne vode je treba preko
peskolovov speljati v javni kanal. Predvidena je izvedba novega
priključka na javni kanal.
Ogrevanje: objekt se bo ogreval na utekočinjen naftni plin,
cisterna bo vkopana v teren.
Odpadki: na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi
s postavitvijo posod za ločene odpadke na posebej urejena
mesta. Predviden je ločen odvoz odpadkov v CERO Špaja
Dolina.
13. člen
Celostno ohranjanje kulturne dediščine
Na podlagi opravljenega predhodnega arheološkega
pregleda na območju predvidene gradnje in Poročila o arheološkem vrednotenju z izkopom strojnih testnih jarkov na
parceli št. 24 k.o. Šentvid je razvidno, da področje ni bilo poseljeno v preteklosti, oziroma človekova prisotnost ni dokazljiva z
vidnimi arheološkimi znaki, zato dodatne arheološke raziskave
niso potrebne.
Na območju urejanja niso evidentirani drugi objekti ali
območja varovanja kulturne dediščine.
14. člen
Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
Poleg urbanistično arhitektonskih pogojev je potrebno
upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja
prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
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Varstvo voda
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je
treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z
naslednjimi ukrepi:
Odvodnjavanje iz parkirišč mora biti urejeno tako, da ni
možno neposredno odtekanje vode v tla ali kanalizacijo, dokler
le-te niso predhodno očiščene (lovilec olj).
Ustrezno je potrebno urediti odvodnjavanje meteorne
vode iz utrjenih površin in strehe objekta, ki se jih odvaja v
javno kanalizacijo.
Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v javni
kanalizacijski sistem. Zgraditi je treba vodotesno kanalizacijo
po veljavnih predpisih.
Vzdrževati je potrebno obstoječo drenažo pod pokopališčem, da se prepreči zastajanje vode na območju grobov.
Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v tla in vodotok.
Pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine.
Varstvo zraka
Med obratovanjem pokopališča ne pričakujemo bistvenega povečanja onesnaženja zraka. Do dodatnega onesnaženja
zraka bi lahko prišlo v času gradnje, zato mora biti gradnja ter
uporaba gradbene mehanizacije oziroma transporta organizirana in izvajana tako, da se v čim večji možni meri prepreči
dodatno onesnaženje zraka.
Za preprečevanje onesnaženja zraka med gradnjo naj se
izvede ustrezne omilitvene ukrepe. Prepreči naj se nekontroliran raznos materiala s transportnimi sredstvi (čiščenje, pokrivanje itd.). Uporablja naj se tehnično brezhibna in predpisom
ustrezajoča delovna mehanizacija in transportna sredstva.
Varstvo pred hrupom
V skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti,
ki urejajo to področje je treba v območju pokopališča zagotoviti
pogoje za območje III. stopnje varstva pred hrupom. V območju
urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale prekomerne
obremenitve s hrupom. Hrup, ki nastaja pri pogrebnih obredih,
ter hrup na parkiriščih ne bo bistveno vplival na obstoječi nivo
hrupa, zato posebni aktivni ukrepi v času obratovanja pokopališča zaradi vplivov na sosednja območja niso predvideni. Robne
površine znotraj pokopališča se pred hrupom s ceste varujejo
s primerno obdelavo ograje.
Nivo hrupa bo bistveno povečan v času gradnje, zato je
potrebno z ustreznimi omilitvenimi ukrepi poskrbeti, da niso
prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna
območja varovanja pred hrupom. Pri urejanju območja naj se
uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in
naprave. Z ustreznim režimom gradbišča naj se čim bolj zmanjšajo emisije hrupa (delovni čas delovanja gradbenih strojev,
počasna vožnja itd.).
Varstvo narave
Na območju sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij,
pomembnih za biotsko raznovrstnost. Varstvo narave se
zagotavlja z racionalno organizacijo gradbišča, pri čemer
naj se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove
habitate čim manjši. Zelene površine, ki bodo pri gradnji poškodovane, je potrebno sanirati in začasne ureditve grobnih
polj zatraviti.
Svetlobno onesnaženje naj se s sodobno in tehnično
ustrezno izvedbo razsvetljave zmanjša na minimum, skladno z
veljavnimi predpisi in standardi.
Po izvršeni gradnji je potrebno okolico urediti, z gradnjo
prizadete površine pa ustrezno protierozijsko zaščititi.

Uradni list Republike Slovenije
Odstranjevanje odpadkov
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.
Za zbiranje komunalnih odpadkov, ki bodo nastali zaradi
obratovanja pokopališča, naj se zagotovi ustrezno število manjših zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov (posebej sveče,
cvetje in mešani komunalni odpadki) z manjšimi kontejnerji, ki
se redno praznijo v kontejner na zbirnem mestu komunalnih
odpadkov, ki bo lociran ob poslovilnem objektu v SV delu ureditvenega območja. Do zbirnega mesta mora biti omogočen
dostop z vozili. Komunalni odpadki se odvažajo skladno veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
Na zbirnem mestu odpadkov je potrebno zagotoviti zabojnik
za organske ostanke, kamor se ločeno odlagajo kompostirni
ostanki iz pokopališča (plevel, cvetje, venci itd.), sveče in mešane komunalne odpadke.
Med gradnjo oziroma urejanjem območja obravnave bodo
nastajale različne vrste odpadkov. Zaradi tega mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo
ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop
za njihov prevzem. Med gradnjo bodo nastajali tudi nevarni
odpadki, ki jih mora investitor v skladu z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, zbirati ločeno v
ustreznih posodah oziroma zabojnikih za posamezen odpadek
ter urediti primeren prostor za začasno skladiščenje nevarnih
odpadkov in embalaže ter jih oddajati pooblaščeni organizaciji
za ravnanje s tovrstnimi odpadki.«

bo.

15. člen
Rešitve v zvezi z obrambo
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obram-

Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov in drugih ureditev se zagotovi skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki
urejajo to področje. Potrebno je zagotoviti ustrezne odmike od
parcelnih mej in med objekti ali protipožarne ločitve, pogoje
za varen umik ljudi in premoženja, predvideti zadostne vire
s požarno vodo in ustrezne delovne površine in dostope za
intervencijska vozila. Pri projektiranju objektov pa je potrebno
upoštevati zahteve aktivne zaščite pred požarom s protipožarno opremo, varnostno razsvetljavo in podobno.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov za območje seizmične intenzitete potresa
VII. stopnje po MCS oziroma 0.175 g po Karti za projektni
pospešek tal.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na veljavno zakonodajo o obrambi
in zaščiti ni potrebno predvideti.
16. člen
Ureditveni načrt se izvaja v 3. fazah. 1. faza zagotavlja
kapacitete pokopavanja do leta 2000, 2. faza do leta 2020 in
3. faza do leta 2055. Ureditveni načrt detajlno obdeluje 1. fazo
izgradnje pokopališča.
1. faza predstavlja izvedbo sprememb in dopolnitev, ki
so določene v tem odloku v skladu z 8. členom in v skladu z
grafičnimi prilogami tega odloka.
17. člen
Začasna namembnost zemljišč, ki se ne urejajo v predhodnih fazah izvajanja ureditvenega načrta, je enaka dosedanji
pri čemer za njih veljajo obstoječi režimi, s tem, da se na teh
zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so nujni za realizacijo
predhodnih faz.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

6363

18. člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh
spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne
bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto
»A« in cesto »B«, 2009

19. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni pri izvajanju ureditvenega
načrta upoštevati določila odloka in projektne dokumentacije iz
1. člena tega odloka.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
S prostorskimi sestavinami planskih dokumentov občine
(Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper, Uradne objave, št. 33/01, točka 4.3.3.3) je širše območje KS-24 opredeljeno kot območje za stanovanja, ki je prednostno namenjeno
stanovanjem za stalno bivanje ter spremljajočim dejavnostim.
Možne dopolnilne dejavnosti so: trgovina osnovne oskrbe,
vrtec, otroško igrišče, večnamensko igrišče, prostori krajevne
skupnosti, prostori društev, domovi za ostarele občane, sekundarna (počitniška) stanovanja, osebne obrtne storitve; možne
so tudi vse dopolnilne dejavnosti, ki so sprejemljive za stanovanjsko okolje: samopostrežne in specializirane trgovine, šole,
športna igrišča, poslovni prostori (banka, pošta, predstavništva,
biroji itd.), nemoteče servisne dejavnosti itd.
Obravnavano območje se ureja na podlagi Odloka o
zazidalnem načrtu Žusterna III – Sprememba novelacije Kare
med cesto A in cesto B (Uradne objave, št. 28/1992, 11/1994,
29/2002 in Uradni list RS, št. 39/07).
Dom Koper d.o.o. je lastnik stavbnih zemljišč v območju
»Kare 1«, kjer je po veljavnem odloku predvideno, da se skrajni
vzhodni del pozida z individualnimi stanovanjskimi objekti z
lastnimi dostopi in dovozi. Z novimi rešitvami se ne spreminja
načrtovani videz območja, se ne poslabšajo bivalni in delovni
pogoji ter vplivi na okolje na obravnavanem oziroma na sosednjih območjih ter niso v nasprotju z javno koristjo.
Za območje »Kare 5, 7« pa navedeni odlok predvideva
objekte ter parkirne površine kot sledi:
– pritlični niz centralnih dejavnosti na severnem robu
zazidave, kjer se v sklopu kontaktnega območja zaključuje
javni program Beblerjeve ulice, ter program stanovanjskega
etažnega niza nad lokali,
– prostore KS ter prostore podružnice Osrednje knjižnjice
Koper (Objekt 5),
– reševanje mirujočega prometa s centralno garažno hišo,
ki je na južnem delu v celoti dvoetažna,
– objekta, ki se z južne strani preuredita v garažni hiši z
zelenima strehama, opremljenima v parkovno urejeni otroški
igrišči,
– poenoteno opremo kareja z urejenimi javnimi zelenicami, otroškimi igrišči ter peš potmi.
Med prebivalci se je izrazito okrepila potreba in težnja po
urejanju skupnih površin namenjenim aktivnemu preživljanju
prostega časa tako otrok in mladostnikov, kot tudi ostalih starostnih skupin. In glede na to, da na tem območju ni realizacije
predvidene ureditve zazidalnega načrta, se predvidi igrišča,
športne površine ter balinišče z namenom dviga kvalitete življenja prebivalcev.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava prostorskega akta bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07).
Okvirno območje obravnave Kare 1 obsega območje
med Beblerjevo ulico ter Cesto na Markovec, in sicer parcele št. 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8,
256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 664/1, 664/11, 664/12, 664/13,
664/14, vse k.o. Semedela, v velikosti ca. 8760 m2, kjer se
predvideva naslednje dopolnitve in spremembe:
a) ureditev eno ali večstanovanjskih objektov. V pritličju
objektov so dopustni programi centralnih dejavnosti (poslovni
prostori), ki ne smejo biti moteči ali kakorkoli ogrožajoči za
prebivalce obravnavanega in kontaktnega območja.

20. člen
Dovoljena odstopanja
1. Odstopanja od določil tega podrobnega načrta so dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do +10% in do -20%,
pri zunanjih ureditvah pa do ±20% ob upoštevanju določil iz
4. člena tega odloka.
2. Odstopanja so dovoljena tudi pri višini objektov do
±0.50m.
3. Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če se
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve,
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere.
4. Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo
ta odstopanja.
21. člen
Sprememba ureditvenega načrta je v analogni in digitalni
obliki na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica in krajevno
pristojni Upravni enoti.
22. člen
Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje
spremembe ureditvenega načrta iz 2. člena tega odloka šteje,
da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt: Odlok o
sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu pri Stični
(Uradni list SRS, št. 9/88).
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična in gradbena inšpekcija.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2008
Ivančna Gorica, dne 25. maja 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KOPER
2302.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Žusterna III,
kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009

Na podlagi 57. ter 96. člen a Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 42. člena Satuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine
Koper sprejel
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b) določitev in uskladitev višinskih gabaritov objektov
(kote pritličja in kote venca) z višinskimi kotami zgrajenih cest
in komunalnih priključkov, kote kleti pa prilagoditi konfiguraciji
in nosilnosti terena. Zaradi prilagoditev konfiguracije nosilnega
terena se lahko objekti še dodatno podkletijo.
c) zaradi prilagajanja terenu se lahko v sklopu objektov
predvidi ureditev skupnih podzemnih parkirišč zazidave, tako
da se lahko višje ležeči objekti dodatno podkletijo.
d) v etažah na terenu se znotraj objektov ali v sklopu
zunanjih ureditev lahko predvidijo bazeni.
e) Ureditev prometne in komunalne infrastrukture znotraj
kareja in robnih območij.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na
območju »Kare 1« zajema izgradnjo večstanovanjskih objektov
s spremljajočimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene
površine, itd.) in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture. Z načrtovano prostorsko ureditvijo se bo pozidavo vključilo
v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
Drugi del območja obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (»Kare 5, 7«) se nahaja med Beblerjevo ulico
ter Ulico Ivana Zelena ter okvirno obsega parcele št. 222/15,
222/16, vse k.o. Semedela. Velikost ureditvenega območja je
cca 5.700 m2.
V navedenem ureditvenem območju (»Kare 5, 7«) so s
spremembami zazidalnega načrta predvideni naslednji posegi:
– gradnja večnamenskih igrišč,
– gradnja otroškega igrišča z zelenimi površinami,
– balinarska dvorana.
Objekti so načrtovani s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture.
Pri pripravi prostorskega akta je potrebno upoštevati značaj območja in temu prilagoditi tipologijo zazidave. Z načrtovano
prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti optimalno vključenost pozidave v obstoječe prometno in komunalno omrežje.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja
območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi,
da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših
rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in
drugih podlag
Strokovne podlage vsebujejo:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, kot
celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve, ki v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve vključujejo tudi:
– idejno zasnovo prometne ureditve,
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev, vključno
z idejnimi zasnovami morebitne potrebne zaščite, prestavitve
oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve
morebitnih izravnalnih ukrepov.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela
v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki
določajo vsebino projektne dokumentacije.
Načrtovalec, ki ga izbere pripravljavec prostorskega akta,
na osnovi potrjenih strokovnih podlag izdela strokovne rešitve.
V postopku priprave prostorskega akta se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine
problematike, ki jo je treba razrešiti s prostorskim aktom.
4. Roki za pripravo in posamezne faze prostorskega
akta
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske
roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je
potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in
morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz
oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
Pobudnik in investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove ureditve ob-

Uradni list Republike Slovenije
močja pripravi osnutek prostorskega akta in le tega posreduje
občini v potrditev.
Na potrjeni osnutek se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebuje tudi strokovne podlage
nosilcev urejanja prostora iz področja njihovih pristojnosti.
Faza

Nosilec

Rok

Sklep o začetku priprave

UOP, župan,

junij 2009

Objava sklepa v uradnem glasi- župan
lu in svetovnem spletu, MOP
Priprava osnutka

junij 2009

Načrtovalec

UOP
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in
pridobitev obvestila MOP za
varstvo okolja o izvedbi celovite
presoje vplivov na okolje

30 dni

načrtovalec
Analiza smernic, izdelava
strokovnih podlag in dopolnitev
osnutka
Izdelava okoljskega poročila
na osnutek prostorskega akta
– na podlagi obvestila MOP o
izvedbi CPVO

Izdelovalec OP,
UOP, načrtovalec

15 dni
Poziv MOP, pristojno za varstvo UOP, MOP,
okolja za presojo kakovosti in Izdelovalec OP,
skladnosti okoljskega poročila načrtovalec
in dopolnjenega osnutka akta
Javno naznanilo o javni razgr- župan, UOP
nitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega
akta; objava v svetovnem
spletu in na krajevno običajen
način

7 dni pred
pričetkom
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava
dopolnjenega predloga akta
z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb

UOP,
načrtovalec

30 dni

Priprava in sprejem stališč do
pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in javne obravnave

načrtovalec,
UOP, župan

15 dni po
zaključku
javne obravnave

Objava stališč do pripomb na UOP
krajevno običajen način , pisna
seznanitev lastnikov parcel na
območju
načrtovalec
Oblikovanje dopolnjenega
predloga na podlagi stališč do
pripomb ter predlogov javnosti

15 dni po
potrditvi
stališč

UOP,
Pridobitev mnenj od nosilcev
urejanja prostora na dopolnjen načrtovalec
predlog prostorskega akta in
opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti, v kolikor
je potrebna celovita presoja
vplivov na okolje

30 dni

UOP,
načrtovalec,
MOP

60 dni

Pridobitev potrdila od ministrstva, pristojno za okolje o
sprejemljivosti

Priprava usklajenega predloga Načrtovalec
akta
Prva in druga obravnava in
sprejem odloka na občinskem
svetu
Objava odloka v Uradnem listu

župan,
občinski svet

Uradni list Republike Slovenije
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih
skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema
vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo,
da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka
o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskega akta podati smernice za pripravo slednjega,
k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za
upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega
morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
12, Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,
Tartinijev trg 12, Piran,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
a. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in
organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene
v postopku priprave prostorskega akta.
Pobudnika priprave prostorskega akta sta Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, Koper (»Kare 5, 7«) ter Dom Koper d.o.o.,
Ferrarska 17, Koper (»Kare 1«).
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in
prostor MO Koper.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). Prostorski akt
mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od
55. do 61. ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. Prostorski akt se izdela
tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec lahko v postopku priprave in sprejemanja
prostorskega akta (v fazi osnutka ali dopolnjenega predloga)
naroči oziroma pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Mestna občina Koper kot pripravljavec izbere načrtovalca
prostorskega akta, zagotovi kadre in sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta. Mestna občina Koper delno
financira izdelavo vseh strokovnih podlag in prostorskega akta,
delno pa Dom Koper d.o.o.
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7. Veljavnost sklepa o pričetku postopka
Sklep o pričetku priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi
tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v vednost
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-5/2009
Koper, dne 8. junija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti gli articoli 57 e 96 della Legge sulla pianificazione
del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07) e l’articolo 42
dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n.
40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05,
67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha
accolto la

DELIBERA
sull’avvio della predisposizione delle modifiche
ed integrazioni al piano particolareggiato
denominato Giusterna III, comprensorio ubicato
tra la strada “A” e la strada “B”, 2009
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per
la predisposizione dello strumento urbanistico
Gli elementi territoriali degli strumenti urbanistici comunali
(Modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei paini a
lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria,
Bollettino ufficiale, n. 33/01, punto 4.3.3.3) assegna alla la zona
KS-24 la destinazione d’uso residenziale ed alle attività integrative che possono essere: commercio di beni di prima necessità,
asili, campi da gioco per bambini e quelli dalle diverse finalità,
locali adibiti alle attività della comunità locale, servizi artigianali,
case di riposo, seconde case; sono altresì ammesse quelle
attività che siano compatibili con il comprensorio residenziale:
negozi specializzati e supermercati, scuole, campi da gioco,
vani d’affari (banche, uffici postali, rappresentanze, ecc.), servizi compatibili con aree residenziali, ecc.
La zona d’intervento è regolata dal Decreto sul piano
particolareggiato denominato Giusterna III – Modifica alla variazione del Comprensorio tra la strada A e la strada B (Bollettino
ufficiale, n. 28/1992, 11/1994, 29/2002 e G.U. della RS, n.
39/07).
L’impresa Dom Koper d.o.o. è proprietaria dei terreni
edificabili ricadenti nel “Comprensorio I”, la cui parte orientale è destinata ad edifici residenziali individuali dotati
di strade di accesso proprie. Le modifiche adottate non
alterano l’aspetto pianificato della zona, non producono impatti negativi sulle condizioni abitative e di lavoro, e neppure sull’ambiente e sulle zone limitrofe, né sono contrarie
all’interesse pubblico.
Per la zona del “Comprensorio 5, 7«, il decreto prevede la
costruzione di fabbricati e di parcheggi, e precisamente:
– Edifici a cortina ad un unico piano, destinati ai servizi,
posti lungo il margine settentrionale dell’edificato, in corrispondenza della zona di contatto con la Via Bebler e con le unità
abitative realizzate al primo piano di edifici ospitanti le varie
attività economiche,
– Locali destinati alla CL ed alla succursale della Biblioteca centrale di Capodistria (edificio 5),
– Silo centrale realizzato su due piani, nella parte meridionale della zona d’intervento,
– Due fabbricati la cui porzione meridionale è adibita a
parcheggio, con tetto verde sistemato a parco giochi,
– Unificazione degli arredi urbani, sistemazione del verde
pubblico, dei parchi gioco e dei percorsi pedonali.
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Di fronte alla necessità ed al desiderio dei cittadini di poter
disporre delle superfici destinate all’impiego attivo del tempo
libero, in particolare dei bambini e dei giovani, e visto che nella
zona non saranno attuati i provvedimenti previsti dal piano
particolareggiato, nella medesima saranno realizzati i campi
gioco, le superfici sportive ed un bocciodromo.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del
territorio (G. U. della RS, n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano
regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, n. 99/07).
La zona d’intervento si estende dalla Via Bebler fino alla
Strada per Monte Marco e comprende le particelle catastali n.
256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9,
256/10, 256/11, 256/12, 664/1, 664/11, 664/12, 664/13, 664/14,
c. c. di Semedella, per una superficie di circa 8760 m2. Vi sono
previsti i seguenti interventi:
a) Costruzione di stabili con una o più unità abitative. Al
piano terreno sono ammesse varie attività commerciali purchè
esse siano compatibili con l’ambiente abitativo e non mettano
a rischio la salute dei cittadini residenti nella zona d’intervento
od in quelle adiacenti.
b) Definizione ed armonizzazione delle quote di altezza
dei fabbricati (quota del piano terreno e quota dell’estradosso
della soletta di copertura) con quelle delle strade e degli allacciamenti alle opere infrastrutturali preesistenti; le quote dei piani
interrati vanno adeguate alla configurazione ed alla portanza
del terreno. L’adeguamento alla configurazione del terreno
consente la realizzazione di ulteriori piani interrati.
c) L’adeguamento alle condizioni orografiche consente
la realizzazione, sotto gli edifici collocati più in alto, di ulteriori
piani interrati.
d) Al piano terreno oppure all’esterno dei fabbricati è
possibile prevedere la costruzione di piscine.
e) Esecuzione delle opere di urbanizzazione, comprese
le infrastrutture viarie, all'interno del comprensorio e nelle zone
perimetrali
L’oggetto delle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato della zona di edificazione “Comprensorio 1” è la
realizzazione di edifici condominiali con le relative pertinenze
funzionali (spazi adibiti alla viabilità, al verde, ecc.), dotati delle
necessarie infrastrutture a rete. L’intervento in oggetto prevede
l’inserimento dell’edificato nell’attuale rete infrastrutturale. Gli
accessi ed i parcheggi di nuova realizzazione non sono tali da
pregiudicare la viabilità della zona.
L’altra parte della zona interessata dalle modifiche ed
integrazioni al piano particolareggiato (“Comprensorio 5, 7”)
si trova tra la Via Bebler e la Via Ivan Zelen. Essa comprende
le particelle catastali n. 222/15, 222/16, c. c. di Semedella. La
superficie della zona in oggetto è di circa 5.700 m2. In seguito
alle modifiche al piano particolareggiato sono ammessi nella
zona in oggetto i seguenti interventi:
– costruzione di campi da gioco polifunzionali,
– costruzione di parchi gioco per bambini con spazi allestiti a verde pubblico,
– bocciodromo coperto.
Le strutture saranno dotate delle necessarie pertinenze
funzionali e delle opere d’urbanizzazione primaria.
Lo strumento urbanistico deve tenere conto del carattere
della zona adeguandovi la tipologia dell’edificato. Il previsto
intervento deve garantire il massimo inserimento dell’edificato
nell’infrastruttura urbana preesistente.
La zona d’intervento potrà essere estesa alle aree limitrofe qualora ciò sia dettato da motivi di carattere ambientale
o funzionale assodati all’atto di elaborazione degli approfondimenti tecnici.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
Gli approfondimenti tecnici comprendono:
– progetti di massima dell’intervento che offre una soluzione d’insieme architettonica, urbanistica e paesaggistica,
comprendente anche:
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– il progetto di massima della viabilità,
– il progetto di massima dei nuovi allacciamenti alle
opere infrastrutturali contenente anche le eventuali protezioni,
spostamenti o soppressioni di tali opere,
– il progetto di massima delle soluzioni e dei provvedimenti intesi ad evitare l’impatto negativo sull’ambiente, sulla
natura, sul patrimonio culturale e sull’uso sostenibile delle
risorse naturali, compresi gli eventuali interventi mitigatori.
I contenuti dei progetti di massima sono quelli previsti
dalla vigente normativa che regola la formazione della documentazione progettuale.
Le soluzioni progettuali sono realizzate in base agli approfondimenti tecnici dal pianificatore designato dal promotore
dello strumento urbanistico.
Allorquando le problematiche da risolvere lo richiedono,
degli approfondimenti tecnici aggiuntivi possono essere attuati
durante la predisposizione dello strumento urbanistico.
4. Fasi e tempi di predisposizione dello strumento
urbanistico ovvero delle singole fasi del medesimo
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi
legali minimi previsti per le singole fasi, fermo restando il
rispetto delle date di convocazione del consiglio comunale
e dell’eventuale coordinamento con i vari enti preposti alla
pianificazione territoriale, il chè potrebbe comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza
dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla sistemazione della
zona, il promotore ed il committente preparano la bozza dello
strumento urbanistico e lo sottopongono all’approvazione degli
organi comunali.
Una volta approvata la bozza, si procede all’acquisizione
delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione
territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza
di ciascuno dei suddetti enti.
Fasa

Amministrazio- Termine
ne procedente previsto

Delibera sull’avvio del programma di predisposizione

UAT, Sindaco,

Giugno 2009

Pubblicazione del programma di predisposizione nel
bollettino ufficiale e sul sito
web, CCC

Sindaco

Giugno 2009

Predisposizione della bozza

Pianificatore

UAT
Invito agli enti preposti alla
pianificazione territoriale per
l’ acquisizione delle direttrici
e l’avviso del MAT in materia
della valutazione dell’impatto
ambientale

30 giorni

Analisi delle direttrici, realiz- Pianificatore
zazione degli approfondimenti tecnici e delle integrazioni
alla bozza
Compilatore
Stesura della relazione
ambientale riferita alla bozza della RA, UAT,
– in base all’avviso del MAT pianificatore
circa la VIA
Invito del MAT, competente
per la tutela dell’ambiente, a
valutare la qualità e la conformità della relazione ambientale e della bozza integrata
dello strumento urbanistico

15 giorni
UAT, MAT,
Compilatore
della RA, Pianificatore
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Fasa

Št.

Amministrazio- Termine
ne procedente previsto

Sindaco, UAT
Avviso sull’esposizione
al pubblico e sul dibattito
pubblico in merito alla bozza
integrata; pubblicazione sul
sito web e secondo le modalità localmente in uso

7 gironi
precedenti
l’esposizione
al pubblico

UAT, pianificaEsposizione al pubblico e
tore
discussione della proposta
integrata dello strumento
urbanistico, con l’indicazione
di tutte le osservazioni scritte
pervenute

30 giorni

Prese di posizione nei
confronti delle osservazioni
scaturite dall’esposizione
al pubblico e dal dibattito
pubblico

Pianificatore,
UAT, Sindaco

15 giorni dalla
conclusione
del dibattito
pubblico

UAT
Pubblicazione, secondo le
modalità localmente in uso,
delle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni,
comunicazione scritta inviata
ai proprietari dei lotti nella
zona interessata dallo strumento urbanistico
Compilazione della proposta Pianificatore
integrata con il recepimento
delle prese di posizione nei
confronti delle osservazioni e
proposte degli interessati

15 giorni
successivi
all’approvazione
delle prese di
posizione

Acquisizione dei pareri degli UAT, pianificatore
enti preposti alla pianificazione territoriale in materia
della bozza integrata dello
strumento urbanistico e decisione dei ministeri competenti
riguardo all’accettabilità del
suddetto strumento, qualora
si richieda la VIA

30 giorni

Acquisizione dell’approvazio- UAT,
ne del ministero competente pianificatore,
per l’ambiente circa l’accet- MAT
tabilità

60 giorni

Predisposizione della
proposta integrata dell’atto
urbanistico

Pianificatore

Prima e seconda lettura ed
approvazione in sede del
Consiglio comunale

Sindaco,
Consiglio
comunale

Pubblicazione del decreto
nella G.U.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che
forniscono le linee guida riferite agli interventi di loro
competenza ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico
Sono enti preposti alla pianificazione del territorio i ministeri, gli organi degli enti locali, gli enti erogatori dei pubblici
servizi ed i rispettivi organi interni, come pure i soggetti investiti
di pubblici poteri che partecipano alla procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

6367

Ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, ed ai sensi
dell’articolo 61, primo comma, della “ZPNačrt”, gli entri preposti
alla pianificazione del territorio sono tenuti, entro 30 giorni dalla
notifica della domanda, a definire le linee guida, ed entro 60 giorni, a fornire i propri pareri. Qualora alcuno degli enti sopraindicati
non definisca le linee guida entro i termini previsti, si ritiene, ai
sensi dell’articolo 58 della “ZPNačrt”, che non ne abbia, fermo
restando il rispetto da parte del pianificatore delle norme in vigore per l’intervento previsto. La mancata risposta entro il termine
previsto dalla legge da parte di un ente preposto alla pianificazione territoriale alla richiesta di rilascio del parere equivale al tacito
assenso dell’ente stesso all’intervento proposto.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa
l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione dello strumento urbanistico previa formazione del medesimo, oltre che
di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata
sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per
l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto
ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio
gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del
bacino idrografico, Strada del porto 12, Capodistria,
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per
la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
settore protezione e soccorso,
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO
Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano,
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana
a. Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE
di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano,
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13,
– “Komunala Koper”, Via 15 maggio 4, Capodistria,
– “Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria,
– “Elektro Primorska”, UO di Capodistria, Via 15 maggio
15, Capodistria,
– Istrabenz plini, Sermin 8 a), Capodistria,
– L’Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di
Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria,
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della
procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
I promotori della predisposizione dello strumento urbanistico sono il Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria (“Comprensorio 5, 7”) e l’impresa Dom Koper d.o.o., Via
Ferrara 17, Capodistria (“Comprensorio 1”).
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria, Via
Verdi 10, 6000 Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli
articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/02, 8/03 – rettifica, e
53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato
in ossequio alla legge (articolo da 55 a 61 della “ZPNačrt” –
Gazz. uff. della RS, n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi,
come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento
urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente
l’inserimento del GIS comunale.
Nel corso della procedura di predisposizione e
dell’approvazione dello strumento urbanistico (nella fase della bozza o della proposta integrata), l’ente procedente può
commissionare la verifica di un esperto della pianificazione
territoriale.
6. Obblighi di finanziamento
Il Comune città di Capodistria in quanto ente procedente,
sceglie il pianificatore, provvede al personale ed ai mezzi occorrenti per la conduzione della procedura di predisposizione
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dello strumento urbanistico. Il Comune città di Capodistria
finanzia parzialmente la realizzazione degli approfondimenti
tecnici e dello strumento urbanistico, parzialmente l`impresa
Dom Koper d.o.o..
7. Validità della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione. La delibera viene pubblicata anche sul sito
web del Comune città di Capodistria ed inviata per conoscenza
al Ministero per l’ambiente ed il territorio della RS.
N. 3505-5/2009
Capodistria, 8. giugno 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2303.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin Dolgoročnega in
Družbenega plana Mestne občine Koper

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan
Mestne občine Koper dne 2. junija 2009 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana
Mestne občine Koper
1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne
občine Koper z dne 1. 4. 2009, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 31/09 (v nadaljevanju: sklep), se spremeni oziroma
dopolni tako, da se na koncu točke 1. (Ocena stanja in razlogi
za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper) doda
naslednje besedilo:
»Občine južne Primorske, združene v konzorcij GOJUP,
so sprejele odločitev o načinu ravnanja z odpadki v regiji, ki
vključuje skupno odlagališče ostanka nenevarnih odpadkov
na območju obstoječega odlagališča nenevarnih odpadkov v
Dvorih, na območju MO Koper. Ker na območju obstoječega
odlagališča ni več prostora za nadaljnje odlaganje odpadkov,
ga je potrebno razširiti in v ta namen spremeniti namembnost
zemljišč v prostorskih sestavinah plana.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti,
turistične kmetije, v letu 2004, Uradni list RS, št. 96/04) se
dopolnijo z možnostjo lokacije turističnih kmetij in kmetijskega
gospodarskega objekta.
Za uresničitev razvojnih načrtov občine se določijo nova
območja za šport in rekreacijo ter za turistične dejavnosti, za
kar se v prostorskih sestavinah plana ustrezno spremeni namembnost zemljišč.
Spremeni se namembnost zemljišč (iz območja za centralne dejavnosti v območje mešane rabe) in način urejanja v
planski celoti KC-20.«
2. Druga točka sklepa (Območje sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin plana) se spremeni tako, da se glasi:
»Območje predvidene spremembe namembnosti zemljišč
v prostorskih sestavinah plana so:
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– območje predvidenih obvoznih cest v naselju Podpeč
in Spodnje Škofije,
– območje predvidene razširitve odlagališča nenevarnih
odpadkov v Dvorih,
– območje zemljišč s parc. št. 5166, 5219/2, 5219/1, vse
k.o. Bertoki in 65/1 k.o. Podgorje (turistične kmetije, vinske
kleti, gospodarski objekt),
– območje zemljišč s parc. št. 3887/1, 3884/5, 3887/4,
3886/1, 3883/1, 3882/1, 3881/1, vse k.o. Bertoki in 151/1,
151/2, 146, 2448/4, 2448/6, 2448/1, 2448/2 in 2448/3, vse k.o.
Gradin (za šport in rekreacijo),
– območje zemljišč s parc. št. 929/2, 873 in 848, vse k.o.
Oltra (za turistične dejavnosti),
– območje planske celote KC-20.
Območja, določena z idejnimi rešitvami za rekonstrukcijo
oziroma gradnjo navedenih cest in za razširitev odlagališča
nenevarnih odpadkov ter območja, določena za ostale spremembe namembnosti zemljišč, se lahko v postopku umeščanja
prostorskih ureditev v prostor spremenijo (povečajo ali zmanjšajo oziroma prilagodijo glede na prostorske zahteve).«
3. Tretja točka sklepa (način pridobitve strokovnih rešitev)
se dopolni tako, da se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za strokovno rešitev za razširitev odlagališča nenevarnih odpadkov se uporabi že izdelane idejne rešitve za novo
odlagalno polje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori, ki jih
je izdelal IRGO CONSULTING d.o.o., Ljubljana, v juniju 2006
(št. projekta ic 158/06).«
4. Četrta točka sklepa se dopolni tako, da se na koncu
točke doda besedilo, ki se glasi:
»Terminski plan je pripravljen z upoštevanjem rokov, ki
jih določa zakon. Zaradi morebitnega daljšega usklajevanja z
nosilci urejanja prostora in priprave dodatnih strokovnih podlag
in preveritev, se roki posameznih faz lahko tudi spreminjajo. Ker
so predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana
lokacijsko različno zahtevne prostorske ureditve na različno občutljivih območjih, se lahko postopek sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin plana vodi in zaključi s sprejemom akta
ločeno za posamezne prostorske ureditve.«
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana začne
veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim
občinam in se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-3/2009
Koper, dne 2. junija 2009
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi degli articoli 46 e 96 della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B),
per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della
RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di
Capodistria ha accolto, in data del 2 giugno 2009,

LA DELIBERA
sulle modifiche ed integrazioni alla Delibera
sull’avvio della predisposizione delle modifiche
ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano
a lungo termine e del Piano sociale del Comune
città di Capodistria
1. La delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo
termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria,
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accolta il giorno 1. 4. 2009 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della RS, n. 31/09 (nel seguito denominata: delibera), è modificata ovvero integrata come segue:
Al punto 1 (Stato di cose presenti e finalità della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali
del piano a lungo termine e del piano sicale del Comune città
di Capodistria) si aggiunge, in fine, il seguente testo:
»I comuni del Litorale meridionale, uniti nel consorzio
GOJUP, hanno accolto la decisione in merito alle modalità di
gestione dei rifiuti nella regione, designando, tra l’altro, una
discarica comune per lo smaltimento del residuo dei rifiuti non
pericolosi nella zona dell’attuale discarica a Dvori, situata nel
territorio del Comune città di Capodistria. Essendo la suddetta
discarica ormai satura, occorre ampliarla ed a tale fine modificare, negli elementi territoriali del piano, la destinazione d’uso
dei terreni interessati.
Alle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del
Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di
Capodistria (cantine vinicole, agriturismi, nel 2004, GU della
RS, n. 96/04) viene aggiunta la possibilità di ubicazione degli
agriturismi e di annessi rustici.
Ai fini di attuazione dei piani di sviluppo comunale vengono individuate nuove zone da destinarsi all’attività sportiva
e ricreative nonché al turismo apportando, contestualmente,
delle modifiche agli elementi territoriali del piano consistenti nel
mutamento della destinazione d’uso dei terreni.
Il mutamento della destinazione d’uso dei terreni (da quella dei servizi centrali in quella di uso promiscuo) e le modalità
di sistemazione nell’unità di piano KC-20.«
2. Il punto secondo della delibera (Zona interessata dalle
modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano) è
modificato come segue:
»Le unità di piano interessate dai mutamenti delle destinazioni d’uso dei terreni sono le seguenti:
– la zona delle future tangenziali degli abitati di Podpeč
e Spodnje Škofije,
– la zona del previsto ampliamento della discarica di rifiuti
non pericolosi nella localitŕ di Dvori,
– i terreni insistenti sulle particelle catastali n. 5166,
5219/2, 5219/1, c.c. di Bertocchi e 65/1 c.c. di Podgorje (agriturismi, cantine vinicole, annessi rustici),
– i terreni insistenti sulle particelle catastali n. 3887/1,
3884/5, 3887/4, 3886/1, 3883/1, 3882/1, 3881/1, c.c. di Bertocchi, e 151/1, 151/2, 146, 2448/4, 2448/6, 2448/1, 2448/2
in 2448/3, c.c. di Gradin (destinato allo sport ed alle attività
ricreative),
– terreni insistenti sulle particelle catastali n. 929/2, 873 e
848, c.c. di Oltra (destinati alle attività turistiche),
– zona interessata dall’unità di piano KC-20.
Le zone destinate in base ai progetti di massima al rifacimento ovvero alla costruzione delle succitate strutture viarie
ed all’ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi, come
pure le zone interessate dai restanti mutamenti della destinazione d’uso, possono subire modifiche (espansione o riduzione
ovvero adattamento alle esigenze territoriali) nel corso della
procedura di elaborazione dei vari strumenti urbanistici particolareggiati.«
3. Il punto terzo della delibera (modalità di acquisizione
delle soluzioni tecniche) è modificato aggiungendo, dopo il
secondo comma, un nuovo comma che recita:
»Per gli aspetti tecnici di realizzazione dell’ampliamento
della discarica dei rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai
progetti di massima già esistenti, riguardanti il nuovo campo
di smaltimento, realizzata dalla società IRGO CONSULTINO
d.o.o. Ljubljana, nel giugno 2006 (n. di progetto ic 158/06).«
4. Il punto quarto è integrato con l’aggiunga, in fine, del
seguente testo:
»Il piano delle scadenze è definito in considerazione dei
termini di legge. I termini previsti per le singole fasi possono
subire modifiche in seguito ad eventuali prolungamenti dei
tempi di concertazione con gli enti preposti alla pianificazione
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territoriale, come pure al compimento delle verifiche ed alla
predisposizione di approfondimenti tecnici aggiuntivi. Essendo
i siti – oggetto delle modifiche ed integrazioni agli elementi
territoriali del piano – diversi per esigenze di natura territoriale
e di sensibilità ambientale, le relative procedure possono essere condotte e terminate con adozione di strumenti urbanistici
riferiti a ciascun sito separatamente.«
5. La delibera sulle modifiche ed integrazioni alla delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo termine
e del Piano sociale del Comune città di Capodistria entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della RS.
La delibera va inviata al Ministero per l’ambiente ed il
territorio ed ai comuni confinanti e viene pubblicata sul sito web
del Comune città di Capodistria.
N. 3505-3/2009
Capodistria, 2. giugno 2009
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KOZJE
2304.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 in ZVrt-D, Uradni list RS, št. 25/08) in
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji
dne 11. 6. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, način in postopek
sprejemanja otrok v enoto vrtec Zmajček pri javnem vzgojnoizobraževalnem zavodu Osnovna šola Kozje (v nadaljevanju:
zavod).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Predšolske otroke se sprejema v organizirano obliko
vzgoje in varstva, ko je otrok dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev.
3. člen
Zavod vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na
podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Zavod lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kolikor
dopuščajo prostorski normativi in normativi za oblikovanje oddelka.
4. člen
Zavod najmanj enkrat letno objavi javni razpis novincev za
naslednje leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Starši oziroma skrbniki, ki potrebujejo varstvo za svojega
otroka, izpolnijo vlogo za vpis otroka na posebnem obrazcu,
ki ga dobijo v tajništvu šole, na sedežu vrtca ali na spletni
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strani zavoda. Izpolnjeno vlogo oddajo na sedežu zavoda do
30. aprila.
Vloga mora vsebovati vse podatke in priloge, ki se v vlogi
zahtevajo. V primeru, da vloga ni popolna, se starše pozove, da
vlogo dopolnijo v roku osmih dni od prejema poziva.
5. člen
Vpis otrok se opravi praviloma v mesecu maju za naslednje šolsko leto. V primeru prostih mest se lahko otroci sprejemajo skozi vso leto.
Obvestilo o vpisu otrok v vrtec se objavi v lokalnem mediju
in na oglasnih deskah vrtca v mesecu maju tekočega leta.
6. člen
Zavod je dolžan na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o
številu prostih mest, ki so staršem na voljo skozi vso leto. Prav
tako zavod na zahtevo, posreduje podatke občini ustanoviteljici
za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom
o stanju kapacitet v posameznih oddelkih vrtca.
7. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri
sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri
sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z
govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa za
predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen
program.
8. člen
Zavod starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Zavod o
vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in
občino zavezanko za plačilo.
Če starši ne podpišejo pogodbe z zavodom v roku, ki jim
ga določi zavod, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec.
V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka
v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo
o zdravstvenem stanju otroka, ki ga napiše pediater.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM
OTROK V VRTEC
9. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
10. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
– predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
– predstavnika ustanovitelja,
– predstavnika sveta staršev vrtca.
Komisijo imenuje ravnatelj zavoda. Predstavnika ustanovitelja predlaga ustanovitelj, predstavnika strokovnih delavcev
vrtca ter predstavnika sveta staršev vrtca predlaga zavod.
11. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj zavoda.
Komisija na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika lahko predlaga
vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa
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predsednik. Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Delo komisije vodi predsednik.
Komisija je sklepčna, če sta navzoča vsaj dva člana, odločitve komisija sprejema z večino glasov vseh članov.
Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj in pomočnica ravnatelja za vrtec, vendar brez pravice glasovanja.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko ponovno
imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
12. člen
Komisija za sprejem otrok se mora sestati v roku 15-ih
dni po izteku roka za prijavo vpisa otrok, vendar ne pozneje
kot do 25. maja.
Komisija za sprejem otrok obravnava vse prijave za vpis
otrok v vrtec, ki so vložene do vključno 30. aprila tekočega
šolskega leta za naslednje šolsko leto.
Komisija pregleda prispele vloge in jih točkuje.
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona,
ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
13. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev
sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti, pa uvrsti na čakalno listo
po prednostnem redu.
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem
izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum
vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med zavodom in starši.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh
po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora
o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Svet zavoda, kot organ druge stopnje, lahko ugovor zavrne
in potrdi odločbo komisije, ugovoru ugodi in odločbo komisije razveljavi ter vrne prvostopenjskemu organu v ponovno
odločanje ali odločbo sam spremeni. Odločitev zavoda je
dokončna.
Zavod mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v
vrtec.
14. člen
Na sejah komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– poimensko prisotnost članov,
– razpoložljivo število prostih mest,
– številčne podatke o prispelih vlogah,
– sprejete sklepe komisije,
– končne ugotovitve komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z
veljavnimi predpisi.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
IN VRSTNI RED OTROK
15. člen
Komisija za sprejem otrok mora pri izbiri, sprejemu ter
razporejanju otrok v zavod upoštevati točkovno ovrednotene
kriterije, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega
starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti
zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih).
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi
potrebami (20. člen Zakona o vrtcih).
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Št.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Kriterij
Starši imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice
oziroma na območju šolskega okoliša:
– en starš
– oba starša
Otrok, katerega starši so zaposleni:
– en starš
– oba starša
Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo
v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet
V vrtec je že vključen otrokov brat
ali sestra
Sprejem dvojčkov ali trojčkov
Družina ima več vzdrževanih otrok:
– 4 otroci ali več
– 3 otroci
– 2 otroka
Vpis otroka zadnje leto pred vstopom
v šolo

Št.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

6371

Št. točk

VII. PREHODNA DOLOČBA

4
8

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki urejajo postopek in kriterije
za sprejem otrok v vrtec v primeru, če je v vrtec vpisanih več
otrok, kot je v vrtcu prostih mest, se uporabljajo za vpis otrok v
šolskem letu 2009/2010.

5
10
6
5
3

VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-23/03
Kozje, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3
4
3
2
2

Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka določi
prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Glede na različno število prostih mest za posamezno starostno skupino, je
lahko več prednostnih seznamov otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda
komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom. Komisija
sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi števila točk
sprejeti v vrtec. Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep
podpiše predsednik komisije.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja. Kolikor se
potrdila dostavijo kasneje oziroma naknadno, se spremembe
upoštevajo pri obravnavi za naslednje leto.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij
– Starost otroka: prednost ima starejši otrok.
16. člen
Otroci, ki so že sprejeti, vendar starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo s
prednostnega seznama in se z novim šolskim letom ponovno
obravnavajo.
17. člen
Če se izprazni mesto med letom, se sprejme otrok, ki je
prvi na čakajoči prednostni listi v določeni starostni skupini pred
na novo vpisanimi otroki. V primeru potrebnih prerazporeditev
otrok glede na normative, se otrok prerazporedi tudi med letom,
če se sprosti kakšno mesto v določeni starostni skupini.
VI. IZPIS OTROK
18. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz zavoda. Izpisani
otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku
14 dni pred želenim datumom izpisa. Izjavo o izpisu dobijo
starši v vrtcu ali na spletni strani zavoda.
Odpovedni rok začne teči z dnem oddaje pisne odpovedi
v upravi zavoda.
Na željo staršev lahko otroka vpišejo v krajši program, če
ni čakajočih otrok na dnevni program.

2305.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na
21. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc.št. 1430/2 v izmeri 456 m², ZKV 560, k.o. Kozje.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-21/14
Kozje, dne 19. marca 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

2306.

Sklep o ekonomski ceni vzgojno-varstvenih
programov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na
23. redni seji dne 11. 6. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
Ekonomska cena vzgojno varstvenih programov znaša:
– za I. starostno skupino (od 1–3 leta – jaslični oddelek)
– 409,34 €,
– za II. starostno skupino (od 3 leta do vstopa v šolo) –
329,91 €,
– cena poldnevnega programa za obe starostni skupini
znaša 70% cene celodnevnega programa,
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– cena prehrane znaša 1,50 € dnevno,
– za otroka, ki ga straši izpišejo iz vrtca za mesec ali več,
se plača 50% od cene od plačilnega razreda, v katerega se
razporeja.
Povišanje cen začne veljati s 1. 7. 2009.
Št. 032-0001/2009-23/04
Kozje, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KRANJSKA GORA
2307.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Kranjska Gora (uradno
prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB2)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) in 90. in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07)
je Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 25. seji dne
10. 6. 2009 potrdil Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo –
PUP KG – UPB2), ki obsega:
– Odlok o prostorski ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorski
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 61/99)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorski
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 49/00)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorski
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 58/01)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorski
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 17/02)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorski
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 113/02)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje
urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4 (Uradni list
RS, št. 82/05) in popravka (Uradni list RS, št. 17/06)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prosto
rskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
(Uradni list RS, št. 111/08)
Št. 007/2-1/2009-BP
Kranjska Gora, dne 10. junija 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora
(uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme prečiščeno besedilo (PUP KG
– UPB2), ki zajema naslednje odloke:
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – Uradni
list RS, št. 37/02)
– Odlok o (4) spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 113/02)
– Odlok o (5) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4 (Uradni
list RS, št. 82/05) in popravka (Uradni list RS, št. 17/06)
– Odlok o (6) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 111/08).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so prostorski izvedbeni akt,
ki določa merila in pogoje za poseganje v prostor. Prostorski
ureditveni pogoji določajo pogoje za vse posege v prostor, za
katere je treba pridobiti lokacijsko dovoljenje in tiste posege, ki
jih je treba priglasiti.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih (Uradni list RS, št. 37/02, 113/02, 82/05, pop. 17/06,
111/08);
K prečiščenemu besedilu Odloka o PUP za občino Kranjska Gora– UPB2 se kot sestavni del odloka uporabljajo naslednji grafični prikazi:
– grafični prikaz (3a) sprememb in dopolnitev PUP (Uradni list RS, št. 17/02) za celotno območje občine in spremenjeni
grafični prikazi posameznih ureditvenih območij, kot sledi iz
sprememb PUP;
– grafični prikaz (4) sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 113/02) v merilu 1:5000, PKN Kranjska Gora 39,
PKN Mojstrana 31;
– grafični prikaz (5) sprememb in dopolnitev PUP (Uradni
list RS, št. 82/05), ki je sestavni del odloka in določa razmejitve
ter merila in pogoje za posege v prostor v merilu 1:5000 (en list)
in v merilu 1:1000 (en list),
– grafični prikaz (6) sprememb in dopolnitev PUP (Uradni
list RS, št. 111/08) v merilu 1:2000:
karta 01: naselje Kranjska Gora – Log, območje urejanja
KG SK 6/1
karta 02: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG
H3 Hotel Kompas
karta 03: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG H6
Hotel in igralnica Korona
karta 04: naselje Kranjska Gora – Log, območje urejanja
KG M1
karta 05: naselje Kranjska Gora, območje urejanja KG
H7/2 Hotel Erika
karta 06: naselje Gozd Martuljek, območje urejanja KG S5
in KG R11 apartmajsko naselje Špik
karta 07: naselje Mojstrana, območje urejanja DM S1,
ureditvena enota e
karta 08: naselje Mojstrana, območje urejanja DM S1,
ureditvena enota bs.
Prečiščeno besedilo odloka o PUP vsebuje tudi prenovljeno obrazložitev pogojev za posege v prostor.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji določajo:
− funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto
graditve ali drugega posega,
− pogoje za oblikovanje posegov v prostor,
− pogoje za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih
zemljišč,
− pogoje za prometno urejanje,
− pogoje za komunalno in energetsko opremljanje,
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Št.

− pogoje za varstvo voda,
− pogoje za varstvo naravne in kulturne dediščine ter
– posebne pogoje za posege v prostor.
5. člen
(1) Skupni pogoji veljajo za vsa istovrstna območja urejanja, površine in ureditvene enote, razen če v posebnih pogojih
ni določeno drugače.
(2) Pogoji so prostorsko določeni za celotno obravnavano
območje, za posamezna območja urejanja, za površine, za
ureditvene enote, ponekod pa tudi za posamično parcelo ali
lokaliteto.
(3) Območje urejanja je prostorsko zaokroženo območje,
namenjeno poselitvi in s pretežno enotno namembnostjo objektov in površin. Ureditvene enote so manjši deli območij urejanja, ki pretežno vsebujejo enovite določbe glede oblikovanja.
Površine so zemljišča, ki pretežno niso namenjena poselitvi in
pokrivajo prostor izven območij urejanja.
6. člen
(1) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo,
gozdarstvo, lov in ribolov.
(2) Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet, gostinstvo in storitve.
(3) Gostinstvo po tem odloku je gostinska dejavnost, ki se
odvija v naslednjih vrstah gostinskih obratov: gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi,
prostori za goste pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo,
hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in
dostavo jedi. Druge dejavnosti gostinstva so v odloku urejene
posamično, za vsako vrsto gostinskega obrata posebej. Za
gostinstvo po tem odloku se ne šteje bivanje v počitniških hišah
in počitniških stanovanjih. Apartmaji so (gl. Zakon o gostinstvu)
oblika nastanitvenih prostorov kot del gostinske nastanitvene
dejavnosti. Apartmaji po tem odloku niso stanovanja, namenjena bivanju ali občasnemu bivanju (vikend stanovanja). Sem
prav tako ne sodijo študentski domovi, samski domovi in stanovanjski hoteli.
(4) Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo,
socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.

Naziv območja urejanja

Rateče – ob potoku
Rateče – mejni prehod
Rateče – Kamne
Rateče
Rateče – vzhod
Rateče – vzhod 1
Rateče – vikendi
Smučišče Planica
Smučišče Lom
Smučišče Tromeja
Rateče – Suše
Rateče – pokopališče
Podkoren
Podkoren – vzhod
Podkoren – vzhod
Podkoren – vikendi
Smučišča Podkoren
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(5) Sekundarna bivališča po tem odloku so počitniške
hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji in druge bivalne površine, ki jih lastnik uporablja delno ali pretežno za
lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje. Za obstoječa
sekundarna bivališča se štejejo objekti in stanovanja, kjer ne bivajo prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Kranjska Gora. Za
obstoječa sekundarna bivališča se štejejo tudi stavbe, ki imajo
za tak namen pridobljeno lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
(6) črtano
(7) Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so
potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je določena v grafičnem prikazu.
(8) Gradbena linija je črta, na katero mora biti postavljena
fasada objekta in je določena v grafičnem prikazu.
(9) Gradbena meja določa skrajni zunanji rob, do katerega
lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem prikazu.
(10) črtano
(11) črtano
(12) Nekateri izrazi (kot npr. gradbena parcela, funkcionalno zemljišče, rekonstrukcija, pomožni in začasni objekti) imajo
s spremembo ZGO-1B v nekaterih primerih določen drugačen
pomen, kot je bil določen s predpisi v času sprejetja Odloka o
PUP (Uradni list RS, št. 37/02). Določbe iz tega odloka je treba
nadalje smiselno uporabljati. V primeru dvoumnosti, odlok tolmači Občina Kranjska Gora. Določbe iz Odloka o PUP Kranjska
Gora je treba nadalje spoštovati in uporabljati v smislu določb
urbanističnega urejanja oziroma oblikovanja (npr. določbe o
funkcionalnem zemljišču iz odloka o PUP se uporabljajo v smislu zagotavljanja nezazidanega dela gradbene parcele).
II. MEJA OBMOČJA, KI SE UREJA S PROSTORSKIMI
UREDITVENIMI POGOJI
7. člen
Območje, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi
pogoji, obsega celotno območje Občine Kranjska Gora, razen
območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
8. člen
(1) Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje
za naslednja območja urejanja:

Planska
celota

Oznaka območja
urejanja

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

S1
T1
H1
SK 1/1
SK 1/2
SK 2
W1
R2
R3
R4
E1
Zp1

KG
KG
KG
KG
KG

SK1
SK2/1
SK2/2
W1
R1

Tip ureditvenih enot v
območju urejanja

Območja, predvidena
za urejanje s PIN
ZN*

x
UN*
v
v
ZN*
v

x
v, p
v
v
v
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Naziv območja urejanja

Uradni list Republike Slovenije
Planska
celota

Oznaka območja
urejanja

Tip ureditvenih enot v
območju urejanja

Poligon Podkoren

KG

R2/1

Poligon Podkoren

KG

R2/2

Korensko sedlo – mejni prehod

KG

T3

Podkoren – pokopališče

KG

Zp1

x

Kranjska Gora – pod Vitrancem

KG

H2

h

Kranjska Gora – Kompas

KG

H3

h, x, p, pm

Kranjska Gora – Prisank

KG

H4

v, h, x, p

Kranjska Gora – Lek

KG

H5

v, p, h, i

Kranjska Gora – Casino

KG

H6

x, t

Kranjska Gora – Jasna – jug

KG

H7

v

Kranjska Gora – hotel Erika

KG

H7/2

h, i

Kranjska Gora

KG

SK3/1

v, vd, h, x, p

Kranjska Gora – železniška postaja

KG

SK3/2

v,p, h

Kranjska Gora – Črtenje

KG

SK4

v

Kranjska Gora – ob Borovški

KG

SK5

v, p

Kranjska Gora – Log

KG

SK6/1

v, d, p

Kranjska Gora – Log, obrt

KG

M1

v

Kranjska Gora – Log

KG

R7/3

v

Kranjska Gora – Log

KG

SK6/2

v, p

Kranjska Gora – Čičare

KG

S2

bs

Kranjska Gora – Črtenje

KG

S3

bs

Kranjska Gora – Jasna

KG

W2

v

Kranjska Gora – smučišča

KG

R3

Kranjska Gora – Porentov dom

KG

R4

Kranjska Gora – ob Pišnici

KG

R5

Kranjska Gora – Trebež

KG

R6

Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice

KG

R7/1 do 7/3

Kranjska Gora – travnik

KG

R8

Kranjska Gora – smučišča Trebež

KG

R9

Kranjska Gora – Rutč

KG

R12

Kranjska Gora – pokopališče

KG

Zp2

Gozd Martuljek – hotel Špik

KG

H8

h, i

Gozd Martuljek – zahod

KG

SK7/1

v, p

Gozd Martuljek – zahod

KG

SK7/2

v

Gozd Martuljek

KG

S5

v, sb, pm, t

Gozd Martuljek – vzhod

KG

S6

Gozd Martuljek – vzhod

KG

SK8/1

v, bs

Gozd Martuljek – vzhod

KG

SK8/2

v,

Gozd Martuljek – smučišča

KG

R10

Gozd Martuljek – apartmajsko naselje

KG

R11

a, c, i, pm, p, t

Gozd Martuljek – ČN Tabre

KG

O2

x

Območja, predvidena
za urejanje s PIN

ZN*

UN*

UN*

ZN*
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Naziv območja urejanja
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Planska
celota

Oznaka območja
urejanja

Tip ureditvenih enot v
območju urejanja

Belca – Podkuže

DM

SK1

v

Belca – ob potoku

DM

SK2

v

Belca – vzhod

DM

SK3

v

Mojstrana – levi breg

DM

SK4

v

Mojstrana – desni breg

DM

SK5

v

Mojstrana – fabrka

DM

SK6

Mojstrana – novi del

DM

S1

e, bs, x, p

Mojstrana – območje KOOP

DM

P1

d

Mojstrana – športni center Proda

DM

R1

d, i

Mojstrana – pri Rosu

DM

R2

Mojstrana – Mlačca

DM

R3

Mojstrana – smučišča

DM

R4

Mojstrana – travnik

DM

S4

Mojstrana – peskokop

DM

E1

Mojstrana

DM

T1

d, t

Dovje – Vatiš

DM

SK7/1

v

Dovje – Vatiš

DM

SK7/2

v

Dovje – Vatiš

DM

SK7/3

Dovje

DM

SK8

v

Dovje – vzhod

DM

S2

e

Dovje – zahod

DM

S3

Vatiš – LIP

DM

P2

Kamp Dovje

DM

R5

Dovje – pokopališče

DM

Zp1

Železniška proga, reducirne postaje

6375

Območja, predvidena
za urejanje s PIN

UN*

UN*
p, i
ZN*

ZN*
d
x

T1, RP

Predor Karavanke

Stran

LN*

T2

Rateče, poveljniško mesto, izključna
raba

R

U

KG

V

Vošca planina, vadišče, izključna raba

KG

V

Dovje, vadišče, izključna raba

DM

V

Tamar, vadišče, izključna raba

R

V

Dovje, vadišče, izključna raba

DM

V

Podkoren, vadišče, izključna raba

(2) S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne urejajo območja veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:
Naziv območja urejanja

Plan.
celota

Oznaka
obm. urej.

Uradna objava

Zelenci

KG

B

Ureditveni načrt Zelenci, Uradni vestnik Gorenjske,
št. 32/96

Kranjska Gora – pokopališče

KG

Zp2

Zazidalni načrt pokopališča v Kranjski Gori, UVG 26/78

Kranjska Gora – Log

KG

S5

Zazidalni načrt Log, Uradni list RS, št. 30/96 in 50/96

Gozd Martuljek – vikendi 1

KG

W3

Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, UVG 22/73

Gozd Martuljek – vikendi 2

KG

W4

Zazidalni načrt za weekend naselje V1 in V2, UVG 22/73

Podkoren – hotel

KG

H1

Zazidalni načrt Ledine Podkoren (ureditveno območje
KG2/H1), UVG, št. 32 /97, 34/97 in 38/97 (2.9.97)
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(3) Meja območja, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, meje območij urejanja in površin ter meje
ureditvenih enot so določene v grafičnem prikazu.
III. SKUPNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
1. Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve ali drugega posega
a) Namembnosti območij in površin
8.a člen
Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi
dejavnostmi in dopustnimi vrstami posegov v prostor. Rabe
prostora so:
(a) območja in površine za poselitev:
(1) območja za stanovanja in kmetije (SK),
(2) območja za stanovanja (S),
(3) območja za turistične objekte (H),
(4) območja za oskrbne sisteme (O),
(5) območja za mešane dejavnosti (M),
(6) območja za proizvodnjo (P),
(7) območja za transport (T),
(8) območja za sekundarna bivališča (W),
(9) območja za rekreacijo (R),
(10) območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe,
(11) območja za eksploatacijo (E),
(12) območja za pokopališče (Zp),
(13) površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem
kvadratu),
(14) površine razpršene gradnje (z),
(15) površine za kmetije izven vasi (k);
(b) površine, ki niso namenjene poselitvi:
(1) kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih zemljišč
(1),
(2) kmetijska zemljišča – drugo območje kmetijskih zemljišč (2),
(3) gozdna zemljišča (G),
(4) varovalni gozd (Gv),
(5) gozd posebnega namena (Gn),
(6) naravni biotop (B),
(7) vodna zemljišča (V),
(8) nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N).
8.b člen
(1) Namembnost posameznega objekta lahko odstopa od
predpisane namembnosti za posamezno območje (območje
urejanja ali ureditveno enoto), če ima obstoječi objekt tako (drugačno) namembnost določeno (pridobljeno) z veljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. V tem primeru je dopustna
nadaljnja raba objekta, v skladu s pridobljenim dovoljenjem.
(2) Velikost posameznega objekta ali izraba posameznega zemljišča prav tako lahko presega merila in pogoje za
posamezno območje ali ureditveno enoto, če ima objekt tako
velikost in izrabo določeno z veljavnim lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem. Za te objekte je dopustna tudi novogradnja
kot nadomestitev obstoječega objekta. Širitev dejavnosti, povečevanje kapacitet in površin objekta iz prejšnjih dveh stavkov,
ki ni v skladu s predpisano pretežno namembnostjo, preko
namembnosti in obsega, določenega v pridobljenem dovoljenju, ni dopustna.
9. člen
(1) Območja za stanovanja in kmetije (SK):
(1a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja, razen samskih in študentskih domov,
– kmetije,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundarnih
bivališčih,
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– terciarne in kvartarne dejavnosti, razen aparthotelov,
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov,
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in
drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo
120 m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so lahko
le v pritličju ali kleti objekta,
– šport in rekreacija.
(1b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)
so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba
zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba
zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko
zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni
možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne
vaške zazidave (etnološka dediščina);
– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov;
dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečevanje
števila sekundarnih stanovanj,
– dopustne so spremembe namembnosti obstoječih
objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja
določene v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe
namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij,
objektov trgovine in obrti niso dopustne v stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(2) Območja za stanovanja (S):
(2a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja, razen samskih in študentskih domov,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundarnih
bivališčih,
– spremljajoče terciarne dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij,
– kvartarne dejavnosti, razen aparthotelov, apartmajskih
naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih
objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo 60
m2 in prekomerno ne vplivajo na okolje, locirane so lahko le v
pritličju ali kleti objekta,
– šport in rekreacija.
(2b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)
so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba
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zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba
zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko
zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni
možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne
vaške zazidave (etnološka dediščina);
– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov;
dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečevanje
števila sekundarnih stanovanj,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene
v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah,
– spremembe obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij,
objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v
stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i), v posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(3) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih enotah
za hotele (h):
(3a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gostinstvo, razen aparthotelov, apartmajskih naselij,
samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih
objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– trgovina in storitve, kot dopolnilna dejavnost osnovni
turistični (gostinski) namembnosti, locirane so lahko v kletni in
pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2 zazidane površine
objekta v posamezni etaži,
– rekreacija in kulturne dejavnosti, kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namembnosti, locirane so
lahko v kletni in pritlični etaži, vendar ne smejo preseči 1/2
zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2, locirane so lahko v kleti ali pritličju,
– dopolnilne dejavnosti v skupni površini ne smejo preseči
1/2 zazidane površine objekta v posamezni etaži,
– stanovanje za lastnika oziroma upravljalca objekta,
vendar največ eno stanovanje na objekt.
(3b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov,
– dopustne dozidave za potrebe gostinskih storitev prehrane in za rekreacijske namene v sklopu hotela ali drugega
gostinskega objekta,
– dopustne rekonstrukcije fasade in razširitve z zimskimi
vrtovi,
– dopustne spremembe namembnosti v dejavnosti, ki so za
obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku,
– spremembe obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
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– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske
nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– postavitve začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Ograjevanje funkcionalnih zemljišč tako, da je onemogočen prehod pešcev, ni dopustno.
(4) Območja za turistične objekte (H) v ureditvenih enotah
vas (v):
(4a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gostinstvo, razen aparthotelov, apartmajskih naselij
samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih
objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– stanovanja v obstoječih stanovanjskih objektih,
– trgovina, storitve rekreacija in kulturne dejavnosti kot dopolnilna dejavnost osnovni turistični (gostinski) namembnosti,
locirane so lahko v kleti ali pritličju objekta, vendar po površini
ne smejo preseči 1/2 zazidane površine objekta v posamezni
etaži,
– zdravstvene dejavnosti, in sicer brez bolnišničnih ali
zdraviliških nastanitvenih kapacitet, ki po površini ne smejo
preseči 100 m2.
(4b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopustno,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske
nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje za gostinstvo,
– novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso
dopustne, razen novogradnje kot nadomestitve obstoječih stanovanjskih objektov,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodo
in nesrečami,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(5) V območjih za oskrbne sisteme (O):
(5a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– komunalne in energetske dejavnosti,
– promet, trgovina, storitve, gostinske storitve prehrane
in točenja pijač,
– šport in rekreacija.
(5b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
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– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(6) Območja za mešane dejavnosti (M):
(6a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– storitve,
– proizvodne dejavnosti, ki po površini ne presegajo
300m2,
– trgovina za občasno oskrbo,
– gostinstvo, razen aparthotelov, apartmajskih naselij,
samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov
namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih
objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– stanovanja skupaj z zgoraj navedenimi dejavnostmi.
(6b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela,
adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve
objektov, povečevanje števila stanovanjskih enot ni dopustno,
parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako
stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske
nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj s
storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostinstvom,
v posameznem objektu z dejavnostjo je lahko urejeno eno
stanovanje,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(7) Območja za proizvodnjo (P):
(7a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina, gostinstvo in storitve, razen aparthotelov,
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov,
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju
in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu
bivanju,
– kvartarne dejavnosti,
– šport in rekreacija.
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(7b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene
v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske
nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, razen v ureditvenih
enotah parkovne in druge zelene površine (p) in igrišča (i),
novogradnje stanovanjskih objektov so dopustne le skupaj
s storitvami, proizvodnimi dejavnostmi, trgovino ali gostinstvom,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(8) Območja za transport (T):
(8a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– promet.
(8b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
(razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti, ki so za
obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku,
spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov niso
dopustne,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(9) Območja za sekundarna bivališča (W):
(9a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– sekundarno bivanje,
– šport in rekreacija,
– gostinske nastanitvene storitve, razen aparthotelov,
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov,
stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in
drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– gostinske storitve prehrane le za obstoječe objekte,
– stanovanja le v obstoječih stanovanjskih objektih.
(9b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov; v posameznem
objektu je dopustna ureditev največ enega stanovanja,
– dozidave in nadzidave so dopustne v primeru izboljšave funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda
(dopustno povečanje zazidane površine objekta do 20%), ni
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pa dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet v posameznem objektu ali povečevanje števila sekundarnih stanovanj
(bivalnih enot),
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene
v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe namembnosti, ki so navedene v nadaljnjih alinejah,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v stanovanja in v gostinske
nastanitvene dejavnosti,
– dopustne novogradnje objektov, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ enega stanovanja,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(10) Območja za rekreacijo (R):
(10a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo, in sicer brez nastanitvenih kapacitet.
(10b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov (razen gostinskih nastanitvenih objektov) v dejavnosti, ki
so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem
odstavku,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne ureditve rekreacijskih in športnih površin,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(11) Območja za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe (kjer je
osnovna namembnost kmetijska, gozdna ali vodna):
(11a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja
osnovne namembnosti površin.
Na stavbnih zemljiščih znotraj območij za rekreacijo so
dopustne dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet.
(11b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte na stavbnih zemljiščih dopustna
vzdrževalna dela, adaptacija, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov, razen sprememb gostinskih objektov, ki niso dopustne,
– dopustne ureditve rekreacijskih površin,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna, razen stebrov žičnic, akumulacijskih zbiralnikov vode za zasneževanje in infrastrukture
za zasneževanje smučišč.
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(12) Območja za eksploatacijo (E):
(12a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– izkoriščanje mineralnih surovin.
(12b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(13) Območja pokopališč (Zp):
(13a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– pokopavanje,
– dejavnosti cerkve,
– dejavnosti kulture.
(13b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene
v prejšnjem odstavku,
– dopustne novogradnje objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(14) Površine za obrambo (oznaki U in P v očrtanem
kvadratu):
(14a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– obrambne dejavnosti,
– dejavnosti zaščite in reševanja.
(14b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)
dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
(razen sekundarnih bivališč) v dejavnosti, ki so za obravnavane površine določene v prejšnjem odstavku, spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v sekundarna bivališča
niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov,
– dopustne postavitve pomožnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(15) Površine razpršene gradnje (z):
(15a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– stanovanja in kmetije, razen samskih in študentskih
domov,
– sekundarno bivanje, vendar le v obstoječih sekundarnih
bivališčih,
– proizvodnja, ki ne zahteva zunanjih deponij,
– gostinstvo in storitvene dejavnosti, razen aparthotelov,
apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih
nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,
– trgovina kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti,
– šport in rekreacija,
– lov in ribolov,
– kvartarne dejavnosti.
(15b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte (razen za sekundarna bivališča)
dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozi-
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dave, nadzidave, odstranitve objektov, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba
zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba
zagotoviti dve parkirni mesti;
– za obstoječa sekundarna bivališča so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov;
dozidave in nadzidave so dopustne le v primeru izboljšave
funkcionalne zasnove in nastanitvenega standarda obstoječega objekta (dopustno je povečanje zazidane površine objekta
do 20% za stavbe z enim sekundarnim stanovanjem), ni pa
dopustno: povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečevanje
števila sekundarnih stanovanj,
– dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov
v dejavnosti, ki so za obravnavane površine določene v prejšnjem odstavku, razen omejitev za spremembe namembnosti,
ki so navedene v nadaljnjih alinejah,
– spremembe namembnosti obstoječih gostinskih objektov niso dopustne,
– spremembe namembnosti gospodarskih poslopij kmetij,
objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti niso dopustne v
stanovanja in v gostinske nastanitvene dejavnosti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v
sekundarna bivališča niso dopustne,
– spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bivališč niso dopustne,
– dopustne novogradnje objektov, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba
zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba
zagotoviti dve parkirni mesti,
– novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne, razen
kot nadomestitve obstoječih (v skladu z določbami druge alineje v tej točki tega odloka),
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(16) Površine za kmetije izven vasi (k):
(16a) dopustne so namembnosti oziroma dejavnosti le
za kmetijstvo.
(16b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov, v
posameznem objektu je dopustna ureditev največ dveh ali treh
stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču –
za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti,
– dopustne novogradnje kmetij, v posameznem objektu
je dopustna ureditev največ dveh stanovanj, parkirišča je treba
zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba
zagotoviti dve parkirni mesti,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
niso dopustne,
– dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(17) Kmetijska zemljišča (1) in (2):
(17a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– kmetijstvo in gozdarstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje kmetijske
funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.
(17b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne postavitve pomožnih objektov za potrebe
kmetijstva,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije; čredinke na
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pašnikih so dopustne le kot začasni objekt, ki ga je treba izven
pašne sezone odstraniti,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(18) Gozdna zemljišča (G):
(18a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo in kmetijstvo,
– šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje prvotne
funkcije zemljišča,
– lov in ribolov.
(18b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve za rekreacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo le
na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdarstva,
kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(19) Varovalni gozdovi (Gv):
(19a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na
varovalno funkcijo gozda.
(19b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo le
na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdarstva,
kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje in
naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdarstva in
planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne ureditve
niso možne,
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodo
in nesrečami,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(20) Gozdovi posebnega namena (Gn):
(20a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– gozdarstvo v skladu s funkcijo gozda,
– rekreacija, lov in ribolov, če negativno ne vplivajo na
posebno funkcijo gozda.
(20b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve poti za rekreacijo in prezentacijo,
– dopustne postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo le
na lokacijah nekdanjih pomožnih objektov,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdarstva,
kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije,
– izjemoma ureditve infrastrukture (prometno omrežje in
naprave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze) za potrebe kmetijstva, gozdarstva in
planinstva le na manjših površinah, kadar drugačne ureditve
niso možne,
– vodnogospodarske ureditve za zavarovanje pred škodo
in nesrečami,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(21) Vodna zemljišča (V):
(21a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti, razen energetske izrabe
vodotokov,
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– šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo bistveno v naravne razmere,
(21b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve za potrebe voda,
– dopustne ureditve za potrebe rekreacije,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva
voda,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(22) Nerodovitna zemljišča, prodišča in visokogorje (N):
(22a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo in spreminjajo
naravne razmere.
(22b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– dopustne ureditve poti,
– dopustne ureditve za zavarovanja pred škodo in nesrečami,
– dopustne ograje za potrebe varstva narave, varstva
voda,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(23) V ureditvenih enotah parkovne in druge zelene površine (p) so dopustni posegi za:
– parkovne ureditve in ureditve zelenih površin, ureditve
otroških igrišč, postavitve parkovne opreme, kot so klopi in
lope za počitek,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igrišča)
niso dopustne. Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja ali v sklopu parkovne ureditve.
(24) V ureditvenih enotah igrišča (i) so dopustni posegi za:
– ureditve rekreacijskih in športnih igrišč,
– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Gradnja objektov ni dopustna. Postavitve objektov visokogradnje, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo
namensko rabo niso dopustne.
9.a člen
(1) Postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo na kmetijska in gozdna zemljišča so dopustna le za potrebe kmetijstva, torej za kmeta, ki aktivno opravlja kmetijsko dejavnost
samostojno. Opravljanje kmetijske dejavnosti in potrebnost
pomožnega objekta za izvajanje kmetijske dejavnosti predlagatelj dokaže z odločbo pristojnega upravnega organa, da se
šteje oseba za kmeta (op.: v skladu z 22. členom Zakona o
kmetijskih zemljiščih).
(2) Postavitve začasnih objektov so dopustne:
– za prireditve v območju, v katerem poteka prireditev,
– za sezonsko ponudbo: samo na stavbnih zemljiščih, le
stojnice.
Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve in s
pogoji, ki jih za posamezno prireditev in območje določi Občina
Kranjska Gora. Skladnost s programom prireditve ugotavlja
občinska uprava Občine Kranjska Gora.
(3) Novogradnje hotelov in penzionov so dopustne do
največje dopustne kapacitete 150 postelj.
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(4) Kampi so dopustni na obstoječih lokacijah. Urejanje
novih površin za kampiranje ni dovoljeno.
(5) Planinski domovi so dopustni na obstoječih lokacijah.
(6) Za gostinske nastanitvene objekte ni dopustna parcelacija
gradbenih parcel oziroma funkcionalnega zemljišča na manjše
lastniške parcele. Prav tako ni dopustno vgrajevanje števcev
elektrike in vode za posamezne nastanitvene enote.
10. člen
Reklamne panoje in druge predmete (kot so reklamne
table, napihljive postavitve, panoji, zastave ...) za oglaševanje
ni dopustno postavljati na površinah Občine Kranjska Gora.
Oglaševanje na fasadah objektov ali pomožnih objektov
prav tako ni dopustno.
Usmerjevalne table za gostinske objekte, turistične
usmerjevalne table in druge usmerjevalne napise je dopustno
postavljati samo na javnih oglaševalskih mestih, ki jih ureja
Občina Kranjska Gora.
Table za obvestila so dopustne za varovana, zavarovana
in ogrožena območja.
Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah in
njihovih gradbenih parcelah, v katerih se izvaja dejavnost. Na
teh objektih in gradbenih parcelah je dopustno oglaševanje na
tablah in panojih.
Oglaševanje je začasno dopustno samo v času prireditev in
volitev v skladu s programom prireditve, ki ga določi občina. Skladnost s programom prireditve ugotavlja občina Kranjska Gora.
Začasno oglaševanje je dopustno na ograjah gradbišč
objektov, ki imajo že izdano gradbeno dovoljenje.
1.2 Pogoji za izrabo
11. člen
(1) Zazidana površina posameznega objekta ne sme preseči 280 m2, razen v območjih za proizvodnjo (P) in v območjih
za turistične objekte(H) v ureditvenih enotah za hotele(h), ureditvenih enotah s svojstvenim oblikovanjem(x) in dvorane(d).
(2) V ureditvenih enotah vas (v) pri novih gradnjah indeks
zazidanosti, to je razmerje med površino zemljišča/parcele in
zazidano površino objekta, ne sme preseči 0,3. Najmanj 10%
zemljišča mora biti ozelenjenega.
(3) V ureditvenih enotah enodružinska zazidava (e) indeks zazidanosti ne sme preseči 0,3, najmanj 20% zemljišča
pa mora biti ozelenjenega.
(4) V ureditvenih enotah hoteli (h) indeks zazidanosti ne
sme preseči 0,3, najmanj 40% zemljišča mora biti ozelenjenega.
(5) V območjih za rekreacijo (R) mora biti najmanj 40%
zemljišča ozelenjenega.
(6) V območjih za proizvodnjo (P) in v območjih za komunalne dejavnosti (O) mora biti najmanj 10% zemljišča ozelenjenega.
(7) V območjih za sekundarna bivališča i indeks zazidanosti ne sme preseči vrednosti 0,1, zazidana površina stavbe
pa je lahko največ 90m2.
(8) Na površinah razpršene gradnje indeks zazidanosti ne
sme preseči vrednosti 0,1, zazidana površina stavbe je lahko
največ 90m2.
(9) Omejitev števila stanovanj v posameznem objektu iz
9. člena ne velja za objekte v lasti Občine Kranjska Gora, v
katerih se urejajo neprofitna stanovanja.
1.3 Varstvo okolja
12. člen
Varstvo voda
(1) Vse objekte, ki imajo ali so priključeni na vodovod, je
treba priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode
in na čistilno napravo za njeno čiščenje.
(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje
odpadnih voda so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice,
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ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na
čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni
smiselna (Srednji vrh, Radovna), je dopustna gradnja manjših
bioloških čistilnih naprav.
13. člen
Varstvo pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem
(1) V območju za pokopališča (Zp), na površinah varovalni
gozd (Gv), gozd posebnega namena (Gp), naravni biotop (B),
nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N) so posegi
dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa,
kot jih za II. območje dopušča uredba o hrupu v naravnem in
bivalnem okolju.
(2) V območjih za stanovanja in kmetije (SK), območja
za stanovanja (S), območja za turistične objekte (H), območja
za oskrbne sisteme (O), območja za mešane dejavnosti (M),
območja za sekundarna bivališča (W), območja za rekreacijo
(R), površine razpršene gradnje (z), površine za obrambo (U
in P), prvo območje kmetijskih zemljišč (1), drugo območje
kmetijskih zemljišč (2), gozdna zemljišča (G), vodna zemljišča
(V) so posegi dopustni, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže
ravni hrupa, kot jih za III. območje dopušča uredba o hrupu v
naravnem in bivalnem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
(3) V območju za proizvodnjo (P), območju za eksploatacijo (E), območju za transport (T) so posegi dopustni, če hrup,
ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje
dopušča uredba o hrupu v naravnem in bivalnem okolju.
(4) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo
nebo ali pobočja, ni dopustna.
1.4 Varstvena območja in rezervati
14. člen
(1) V varovalnih gozdovih (Gv), v varstvenih območjih
vodnih virov in voda, v območjih varstva naravne in kulturne dediščine, v območjih zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijstvu
– 1. območje kmetijskih zemljišč (1) ter v območjih rezervatov
in varstvenih pasov infrastrukturnega omrežja in naprav, ki so
določeni v grafičnih prikazih, je izvajanje posegov omejeno
skladno z veljavnimi predpisi ter s pogoji, opredeljenimi v 46.,
47. in 50. členu tega odloka.
1.5 Območja, predvidena za urejanje s prostorskimi
izvedbenimi načrti
15. člen
(1) Na območjih, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, so do sprejetja le-teh dopustne le
naslednje vrste posegov:
– v območjih za stanovanja in kmetije (SK); stanovanja
(S), turistične objekte (H), komunalne dejavnosti (O) in v območjih pokopališč (Z):
– nujna vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije ter
dozidave in nadzidave na obstoječih objektih in napravah,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v dejavnosti, ki so na podlagi 9. člena tega odloka dopustne
v tem območju,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter
ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred
pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v
nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem izvedbenem
načrtu,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in
naprav;
– v območjih za rekreacijo (R):
– nujna vzdrževalna dela,
– postavitve pomožnih objektov za kmetijstvo in začasnih
objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za šport in rekreacijo, storitve za šport in rekreacijo ter gostinstvo,
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– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in
naprav.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali
kasnejšega načrtovanja in da so skladni s predvidenimi ureditvami. Skladnost s predvidenimi ureditvami ugotavlja občinska
uprava Kranjska Gora na podlagi programske zasnove ali
osnutka prostorskega izvedbenega načrta.
2. Pogoji za oblikovanje posegov v prostor
2.1 Urbanistično oblikovanje
16.a člen
Novogradnje objektov morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m.
Za dvoranske objekte in objekte, katerih kap je višja od 8 m,
je min. odmik objekta od mej gradbene parcele 6 m. Lega objekta
na parcelni meji je dopustna samo za obstoječe objekte v primeru
adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječega
objekta, ki je že postavljen na parcelno mejo in je v območju ohranjanja etnološke dediščine. Takšna postavitev je dopustna, če na
tem odseku ni predvidena razširitev uličnega profila.
V primeru postavitve več objektov na isti gradbeni parceli
morajo biti medsebojni odmiki med objekti najmanj 8 m.
16. člen
(1) V območjih varovanih pogledov, ki so označeni v grafičnih prikazih, niso dopustne gradnje in ureditve, ki bi zakrile
kvalitetne poglede na objekte, naselja, naravne dominante ali
dolge poglede na okolico.
(2) Varovane gozdne robove, živice, drevesa, skupine
dreves in naravne oblike terena, ki so označeni v grafičnih
prikazih, je treba ohranjati in varovati tako, da se ne spremeni
njihova oblika. V varovanih gozdnih robovih sta dopustna sanitarna sečnja in obnavljanje rastlinskih sestojev.
(3) Varovana drevesa v naseljih je treba v primeru sanitarne sečnje nadomestiti, in sicer z isto drevesno vrsto. Nadomestitev z drugo drevesno vrsto je dopustna v primeru bolezenske
ogroženosti dotedanje vrste.
17. člen
(1) Pri določanju višine objektov je treba poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov upoštevati
tudi vertikalni gabarit naselja oziroma zaselka, tako da novi
objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma
zaselka.
(2) Dozidani ali nadzidani obstoječi objekti ter novi objekti
morajo biti oblikovani v takšnih razmerjih in velikosti, da so skladni s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Tloris, višina in razmerja novega stavbnega volumna ne sme bistveno odstopati
od razmerij in velikosti sosednjih objektov. Bistveno preseganje
skladnega merila ni dopustno.
18. člen
(1) Pomožni objekti, razen kozolcev in čebelnjakov, morajo biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objekta,
tako da objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Koritasti silosi
morajo biti postavljeni v vasi ali na njenem robu.
(2) Začasnih objektov ni dopustno postavljati v območjih
ali v neposredni bližini objektov naravne dediščine.
2.2 Arhitekturno oblikovanje
iz 11. člena (6) sprememb in dopolnitev PUP KG (Uradni
list RS, št. 111/08) izhaja, da se 19. člen preimenuje v 19.b člen
in pred njega doda nov 19.a:
19.a člen
Gradnja kleti je dopustna za vse objekte, razen če ni s
tem odlokom posebej omejena. Dopustna je gradnja več kletnih
etaž. Druga merila in pogoji za kletne etaže so:
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– površina kleti je lahko večja od tlorisa pritličja, če se s
tem ne onemogoča ohranitev ali zasaditev dreves in grmovnic
v skladu z varovanimi vrednotami.
– odmik kleti od lastniške parcelne meje oziroma od mej
gradbene parcele mora biti min. 4 m,
– v indeks zazidanosti se površina kleti ne šteje, če je
v celoti vkopana in ne sega nad koto novo urejenega terena,
površina kletne etaže, ki sega nad urejen teren se šteje v zazidano površino objekta,
– kletna etaža, ki sega nad koto urejenega terena se
šteje v bruto etažno površino, če so kletni prostori osvetljeni
(klet ima okna ali vrata), v tem primeru se upošteva površina,
ki jo tvorijo širina dela fasade z odprtinami in polovica globine
kletne etaže
– v zazidano površino se štejejo tudi tisti deli podzemnih
etaž objekta, ki pretirano segajo iz raščenega terena in so bili
kasneje zasuti; za pretirano izstopajoče dele se štejejo tisti deli
stavbe, ki segajo nad linijo terena, ki povezuje zgornjo in spodnjo koto gradbene parcele, dopustna toleranca je nagib terena
2:1, ki se ga prikaže od spodnje kote gradbene parcele.
19.b člen
Oblikovanje stavbne mase
(1) Strehe morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom;
nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Sleme
mora potekati v smeri daljše stranice.
(2) Strešine morajo biti v istem naklonu 35o do 45o. Drugačen naklon strehe od predpisanega naklona v pogojih za
oblikovanje v ureditvenih enotah je dopusten na nestanovanjskih objektih:
– če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s celovitim oblikovanjem ali
zasnovo objekta ali
– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega
15 m.
(3) Ravna streha je dopustna le če:
– gre za ureditev terase za gostinsko dejavnost,
– je objekt v celoti vkopan pod raven terena ali
– objekt leži na pobočju in je del vkopan
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti simetrično
dvokapnico v naklonu 350 do 450, enokapnice in ravne strehe
niso dopustne. Pomožni objekti kot prizidki na fasadah, ki so
vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha
osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha, ali se priključi
osnovnemu objektu kot prečna streha. V primeru nižjega pomožnega objekta ob visoki osnovni stavbi, je lahko streha pomožnega objekta izvedena tudi tako, da je med kapom osnovne
strehe in slemenom pomožnega objekta presledek (osnovna
streha se ne podaljša nad pomožni objekt), naklon strešine
pomožnega objekta mora biti enak naklonu strešine osnovnega
objekta. Vrtne ute imajo lahko šotorasto streho.
20. člen
Gradbeni materiali
(1) Strehe morajo biti krite s kritino sive, črne, rjave in rdeče, v območjih varstva kulturne dediščine in vplivnih območjih
varstva kulturne dediščine pa sive barve. Dopustne so le kritine
z majhnimi strešniki. Svetla pločevinasta kritina, ki ne oksidira
in ima močen odsev, ter prosojna barvasta kritina ni dopustna,
razen na strehah z nižjim naklonom od 35° in na visokogorskih
planinskih postojankah. Te strehe ne smejo imeti gladke strešine brez teksture. Bakrena kritina je dopustna na cerkvah,
kapelicah, znamenjih in vilah.
21. člen
Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave
in nadzidave
(1) Za vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov
in izrabo gradbene parcele kot za novogradnje.
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(2) Dozidave in nadzidave objektov se morajo skladati s
celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.
(3) Dozidava objekta se šteje do povečanja površine
objekta za 25% zazidane površine, povečanje nad 25% se po
tem odloku obravnava za novogradnjo objekta, ki se priključi
osnovnemu objektu.
22. člen
Rušitev
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je treba ohranjeni del obstoječega in nov objekt
povezati v enotno oblikovano stavbno maso; nakloni strešin in
kritina morajo biti enaki.
23. člen
Pomožni objekti
(1) Pomožni objekti izven ureditvenih območij morajo
biti pretežno izvedeni v lesu, dopustni so le točkovni temelji in
montažni betonski stebri. Pri oblikovanju je treba upoštevati
razmerja in oblikovanje tradicionalnih pomožnih objektov.
Vrste pomožnih objektov za kmetijstvo, ki se postavljajo
izven ureditvenih območij naselij, so kozolec, senik, hlev s
senikom, čebelnjak.
– Kozolec je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja
za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Pri obnovi in
nadomestitvi je treba uporabljati les, dopustni so betonski temelji in betonski stebri. Glede oblikovanja je treba upoštevati
tradicionalne oblike in razmerja.
– Senik je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja
za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Senik je zgrajen
tako, da je v njem omogočeno dobro prezračevanje. Dopustni
so betonski temelji, sicer pa je uporabljen material les. Tla so
naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), dopusten je lesen pod,
tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Glede
oblikovanja je treba upoštevati tradicionalne oblike in razmerja.
Senik nima bivalnega prostora.
– Hlev s senikom (lahko tudi brez) in njemu sorodni pomožni objekti, je pomožni objekt za kmetijstvo in se uporablja za
zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih
pridelkov. Hlev je običajno zidan (masivna konstrukcija), senik,
ki je postavljen na masiven hlev pa je lesen in ima vse značilnosti senika. Temelji so lahko betonski, masiven obod – zid hleva
je lahko zidan ali betonski. Tla so naravna – zemlja ali kamen
(brez tlaka), dopusten je lesen pod, tako da omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Glede oblikovanja je treba upoštevati
tradicionalne oblike in razmerja. Hlev s senikom nima bivalnega
prostora. Hlev s senikom in njemu sorodni pomožni objekti, ki
imajo masiven podstavek, se lahko urejajo le kot nadomestitve
na lokacijah nekdanjih takšnih objektov.
– Čebelnjak je pomožni objekt za kmetijstvo, ki je namenjen gojenju čebel in pridelavi medu. V čebelnjaku je lahko
prostor za spravilo potrebne opreme za gojenje čebel. Temelj
in podstavek sta lahko betonska, sicer pa je uporabljen material
les. Čebelnjak nima bivalnega prostora.
Navedeni pomožni objekti nimajo bivalnih prostorov in ne
priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave.
(2) Pomožni objekti morajo biti izvedeni tako, so lahko
odstranljivi in je po njihovi odstranitvi možna enostavna vzpostavitev prejšnjega stanja v prostoru. Pomožni objekti, ki so
postavljeni stikoma z osnovnim objektom, morajo biti iz lesa,
dopustni so le točkovni temelji. Izvedeni morajo biti skladno z
oblikovanjem osnovnega objekta.
(3) – se črta.
(4) Prostostoječi pomožni objekti morajo imeti podolgovat
tloris. Dopusten je po en pomožen objekt, v katerem naj bodo
združene vse potrebe k osnovnemu objektu. Dodatno je dopustna še samostojna vrtna uta.
(5)Vrtne ute morajo biti lesene. Stojnice morajo biti lesene, streha mora biti lesena, platnena ali iz plastificiranega
tekstila.
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(6) Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.
(7) Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom strehe.
(8) Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva
oziroma gospodarskega poslopja.
(9) Pomožni objekti samostojno ne smejo biti priključeni
na komunalne vode (vodovod, kanalizacija, elektrika).
(10) Plinske cisterne, ki so vidne iz javnih površin, morajo
biti obdane z lesenim zaslonom (ograjo) in prekrite z dvokapno
streho.
2.3 Oblikovanje drugih posegov
24. člen
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene
tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih
voznih in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi
objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin,
naj bo vedno urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60
cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoža.
(2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah
niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena v
grafičnem prikazu. V primeru potrebne sanitarne sečnje varovanega drevesa je potrebna nadomestitev odstranjenega
drevesa na isti lokaciji.
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
25. člen
(1) Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirane
tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo
značilnih pogledov ter da ne ovirajo prometa interventnih vozil
in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
(2) Napisi ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.
(3) Utripajoči svetlobni napisi so dopustni pod višino kapu
in do površine 1 m2.
(4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in
izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom.
(5) Trajno postavljanje kioskov in prodajnih prikolic ni
dopustno.
26. člen
(1) Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati pri tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi
vertikalnimi ali horizontalnimi lesenimi elementi, dopustne so
tudi žive meje in polni zidovi (in sicer kamen ali ometan zid).
Žične ograje so dopustne za zaščitne ograje (na primer varstvo
vodnih virov) in na športnih igriščih.
(2) Višina ograje ne sme presegati 1,2 m, višje ograje so
dopustne le kot protihrupne ali zaščitne ograje. Odmik med
dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah
mora biti najmanj 5 m.
(3) Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali ozelenjene. Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih in v
območju Triglavskega narodnega parka morajo biti obložene z
naravnimi materiali (kamen, les), nosilni del je lahko kovinski.
27. člen
Ureditve rekreacijskih površin izven ureditvenih območij
naselij morajo biti izvedene brez ograj, dopustne so le lesene
ograje okrog manež. Postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo
namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igrišča), niso dopustne.
28. člen
(1) Po gradbenih delih je treba neutrjene površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je treba za ozelenjevanje uporabljati praviloma samonikle vrste.
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(2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi
je treba zavarovati pred erozijo in ozeleniti.V primeru strmejših
brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo
zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.
(3) Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom ali arhitekturno oziroma krajinsko oblikovani.
(4) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli
morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih
mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z
opornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne. Ureditve površin
in drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo biti izvedene
tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele.
29. člen
Ureditve vodotokov in hudournikov morajo biti izvedene
predvsem iz naravnih materialov. Drevesno in grmiščno vegetacijo ob vodotokih je treba v čim večji meri ohranjati oziroma
med izvajanjem posega ali takoj po njem površine sanirati ali
renaturirati.
30. člen
(1) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih
in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka
visokih voda in hudournikov. Urejanje je treba izvajati pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.
(2) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba:
– ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša
drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo,
– ohranjati gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali
okrepiti,
– ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.
31. člen
Po končani rabi je treba kamnolome in gramoznice sanirati
v prvotno rabo prostora (na primer gozd, kmetijske površine).
2.4 Pogoji za oblikovanje v ureditvenih enotah
32.a člen
(1) Ureditvene enote so območja s predpisanimi merili in
pogoji za oblikovanje posegov v prostor in praviloma ne vsebujejo določb glede dejavnosti. Naziv ureditvene enote je lastno
ime tipa ureditvene enote in ne pomeni dopustne dejavnosti.
(2) PUP določa merila in pogoje za naslednje ureditvene
enote:
– vas (v)
– enodružinska zazidava (e)
– dvojčki in vrstne hiše (vd)
– bloki in stolpiči (bs)
– dvorane in ploščati objekti (d)
– hoteli (h)
– svojstveno oblikovanje (x)
– apartmajsko naselje (a)
– brunarice (bb)
– parkovne površine (p)
– igrišča (i)
– parkirišča (pm)
– trgi in prometne površine (t).
iz 16. člena (6) sprememb in dopolnitev PUP KG (Uradni list
RS, št. 111/08) izhaja, da je 32. člen novi 32.b člen:
32.b člen
ureditvena enota vas (v)
(1) V ureditveni enoti vas (v) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah krajevno
značilne arhitekture.
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(2) Za oblikovanje stanovanjskih objektov velja:
− tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4,
− višina: največ p+1+m, kjer je pritličje pri vhodu največ
30 cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko visok
največ 40 cm. Za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina kolenčnega zida pa
je lahko do 120 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad
urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ
100 cm nad urejenim terenom.
(3) Za oblikovanje gospodarskih poslopij, obrtnih delavnic
ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti velja:
− tloris: podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,5,
− višina gospodarskih poslopij: največ P+1+M
– višina obrtnih delavnic ter objektov terciarnih in kvartarnih dejavnosti: največ P+1+M, kolenčni zid je lahko visok
največ 40 cm.
(4) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov
krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
(5) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.
(6) Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi
konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča). Kap je
lahko zaprt z opažem v vodoravni ravnini, vendar tako, da se
ne povečuje debelina kapu.
(7) Odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih
strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca 10o). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado
objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z javnih
površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Strešine
frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe, čopi na frčadah
niso dopustni
(8) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki
na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih
poslopij so dopustni v nadstropju.
(9) Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene
v lesenem opažu, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm.
(10) Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih
ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.
(11) Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi.
(12) Določbe tega člena veljajo tudi za gradnjo na zazidanih stavbnih zemljiščih izven naselij (z).
33. člen
ureditvena enota enodružinska zazidava (e)
V ureditveni enoti enodružinska zazidava (e) veljajo naslednja pravila za oblikovanje:
(1) Stanovanjski objekti:
− višina: največ VP+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti
višja od 100 cm nad terenom, kolenčni zid ne sme biti višji od
100 cm.
(2) Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
− višina: do VP+M, kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja
od 100 cm nad terenom.
(3) Glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja strešin in ograj balkonov veljajo določbe prejšnjega člena tega
odloka.
34.a člen
ureditvena enota brunarica (bb)
V ureditveni enoti brunarica (bb) veljajo naslednja merila
in pogoji za oblikovanje objektov:
tloris: velikost zazidane površine objekta (brez napuščev)
je lahko do 100m2, tloris podolgovat, z razmerjem stranic vsaj
1:1,5;
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višina: največ P+M, pritličje pri vhodu je lahko največ 30 cm
nad terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm
nad urejenim terenom, kolenčni zid je lahko visok do 40cm;
streha: naklon 35° do 45°, dvokapnica nad osnovnim
tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta, nadstrešek nad
teraso/podaljšana streha je lahko velika do 50 m2.
34. člen
ureditvena enota vrstne hiše in dvojčki (vd)
V ureditveni enoti vrstne hiše in dvojčki (vd) za oblikovanje stanovanjskih dvojčkov in vrstnih hiš velja:
– nadzidava ni dopustna,
– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne
prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti
izvedena tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za
celoten objekt oziroma niz vrstnih hiš,
– glede oblikovanja zatrepov, napuščev, odpiranja strešin
in ograj balkonov veljajo določbe 32.b člena tega odloka.
35. člen
ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs)
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za
oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– dozidave stanovanjskih blokov oziroma stolpičev morajo
biti oblikovane in izvedene enotno za cel objekt,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za
smeti ali kolesarnica ipd.); dopustne so tudi razširitve bivalnih
prostorov za zimske vrtove,
– v sklopu rekonstrukcije strehe je dopustno mansardne
prostore urediti v bivalne površine, rekonstrukcija mora biti
izvedena tako, da je streha oblikovana in izvedena enotno za
celoten objekt,
– zasteklitve balkonov morajo biti izvedene enotno za
cel objekt.
35.a člen
ureditvena enota hoteli (h)
V ureditveni enoti hoteli (h) za oblikovanje gostinskih objektov velja: dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin v 19.b členu. Oblikovanje novih objektov mora biti skladno z
okolico, zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne arhitekture.
36. člen
ureditvena enota posamični objekti s svojstvenim
oblikovanjem (x)
(1) V ureditveni enoti posamični objekti s svojstvenim
oblikovanjem (x) morajo posegi na obstoječih objektih upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih objektov ter jih
dopolnjevati.
(2) Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona
strešin v 19.b členu.
(3) Odmiki objektov od gradbene parcele morajo biti najmanj 6 m.
(4) Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo v skladu z merili in kakovostnimi razmerji
obstoječih objektov v okolici.
(5) V območjih kulturne dediščine je oblikovanje novih
objektov lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem
skladno z okolico in nas se zgleduje po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne arhitekture.
37. člen
ureditvena enota dvorane in ploščati objekti (d)
Merila in pogoji za oblikovanje:
– odmik objektov od gradbene parcele min. 6 m,
– višina objektov: K+P, pri čemer je lahko višina strešnega
venca oziroma kapi do 10 m,
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– na delu površine so dopustne tudi vmesne etaže za
poslovne prostore, garderobe in podobne namene, ki ne potrebujejo velike etažne višine,
– nadzidave obstoječih objektov so dopustne tako, da se
s tem doseže enotno oblikovanje zaključene stavbne mase,
dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin v
19.b členu,
– parkirišča za dejavnosti je treba v celoti zagotoviti na
gradbeni parceli.
37.a člen
ureditvena enota trgi in prometne površine (t)
V ureditveni enoti trgi in prometne površine (t) so dopustne
samo prometne ureditve, ureditve infrastrukture, zasaditve vegetacije, postavitve urbane opreme, obeležij, občinskih oglasnih
tabel, prometne signalizacije in začasnih objektov za prireditve.
3. Pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih
zemljišč
38. člen
(1) Gradbena parcela se določa glede na velikost in
namembnost objekta, lego sosednjih objektov, oblikovanost
zemljišča in glede na posestne meje. Gradbena parcela za
prosto stoječ individualni stanovanjski objekt meri najmanj
450 m2. Pri določanju gradbene parcele kmetije se upošteva
tudi medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske
proizvodnje in potrebni manipulativni prostor za kmetijsko mehanizacijo. Gradbena parcela kmetije meri najmanj 2000 m2.
(2) Funkcionalno zemljišče se določa glede na velikost
in namembnost objekta ter oblikovanost zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem,
razen v primeru, da je del teh potreb s pogodbo zagotovljen na
drugem zemljišču.
(3) Odmik objektov od gradbene parcele mora biti najmanj
4 m. V primeru višjih objektov (nad 8 m do kapi) mora biti odmik objekta od gradbene parcele 6 m. Manjši odmik do 2,5 m
je dopusten v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave
(etnološka dediščina). Postavitev na parcelno mejo je dopustna
samo v primeru adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječega objekta, ki je že postavljen na parcelno mejo
in je v območju etnološke dediščine.
Širina dovoza za stanovanjske objekte mora biti najmanj
3 m, širina dovoza za kmetije in kmetijske objekte mora biti najmanj 3,5 m. Širina dovoza do objektov, ki imajo javen dostop,
mora biti najmanj 5,5 m.
(4) Za obstoječe stavbe, ki nimajo funkcionalnega zemljišča, se upošteva dejanska velikost zemljišča – stavbišča. Pri
urejanju teh objektov niso dopustne: dozidave in nadzidave,
povečevanje kapacitet (ležišč, števila stanovanj, števila gostinskih sedežev ...), uporabnih površin in višine objekta.

– stanovanjske stavbe
– počitniška stanovanja
– poslovni prostori, uprava (pisarne)
– poslovni prostori, uprava delo s strankami
– trgovina
– gostinstvo

– kino, kulturni dom, gledališče
– cerkev
– športno rekreacijska igrišča
– obrt, storitve, proizvodnja

4. Pogoji za prometno urejanje
Prometno urejanje
39. člen
(1) Varovana površina za mirujoči promet, ki je določena v
grafičnem prikazu, je površina, ki se varuje za ureditev skupnih
javnih parkirišč, na njej niso dovoljeni posegi, ki bi onemogočali
kasnejšo ureditev parkirišča.
(2) Varovano območje peš povezave, ki je določeno v
grafičnem prikazu, pomeni smer javne peš povezave, ki jo je
potrebno omogočiti. Natančen potek trase peš povezave se
prilagodi razmeram v prostoru.
39.a člen
V naseljih morajo biti objekti odmaknjeni od roba obstoječega vozišča toliko, da je možna kasnejša rekonstrukcija
ceste in ureditev pločnika. Objekti ob lokalnih cestah morajo
biti od roba vozišča odmaknjeni najmanj 2 m, razen v območjih
ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina), kjer
se ohranja tradicionalna strnjenost zazidave.
40. člen
(1) Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v
objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
(2) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge
poti, je treba te poti na novo urediti in označiti.
(3) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke
največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih
mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
41. člen
(1) Parkirišča za dejavnosti je treba praviloma zagotoviti
na lastnem zemljišču. Odstopanja so možna v okviru določbe
točke (2) istega člena.
(2) Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi,
delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali
pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti parkirne
prostore oziroma deponije na funkcionalnem zemljišču pri
objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču. Zagotovitev
parkirnih prostorov na javnih parkirnih površinah je dopuščena le izjemoma, in sicer na podlagi soglasja občinske uprave
Občine Kranjska Gora. Občinska uprava soglasje izda v
primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru,
da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih
javnih parkirnih površin.
2a) Za izračun potrebnega števila parkirišč glede dejavnosti oziroma namembnosti objekta veljajo naslednja merila:

2 PM/stanovanje
2 PM/ stanovanje
1 PM/30m neto površine
1 PM/20m neto površine
1 PM/30m koristne/prodajne površine oziroma min. 2PM na posamezen
lokal/trgovino v primeru posamične lokacije
1 PM/4 sedeže in najmanj 5PM na posamezen lokal in 1PM na eno
nastanitveno enoto oziroma na 2-6 ležišč v gostinskem-nastanitvenem
objektu z zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enotoz. 0,8 PM na eno nastanitveno enoto v gostinskem-nastanitvenem objektu z zmogljivostjo
nad 20 nastanitvenih enot
1 PM/5-10 sedežev
1 PM/10-20 sedežev
1 PM/250 in 1PM/10-15 obiskovalcev
1 PM/50-70 m, neto površine ali 1PM/3 zaposlene.
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Pri objektih oziroma prostorih z javno funkcijo je treba
vsaj 5% parkirišč urediti za potrebe funkcionalno oviranih oseb
oziroma min. 1PM v primeru posamične lokacije parkirišča.
Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču,
izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih površinah v
dogovoru z občino, če objekt oziroma gradbena parcela leži v
območju ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološke dediščine) in potrebnih parkirišč ni možno zagotoviti na gradbeni
parceli ali lastnem zemljišču.
(3) Parkirišča morajo biti locirana ob objektu ali za njim,
kadar to dopuščajo prostorske možnosti. Parkirišča, ki po površini presegajo 100 m2, je treba členiti v več manjših enot in
jih ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v
času prireditev.
(4) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena
s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz
potovalnih kombijev.
(5) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se fizično omejijo, tako da se prepreči neurejeno parkiranje. Fizične
ovire naj bodo izvedene z naravnim gradivom (oblice ali kamen
kot robniki, lesena ograja – plot).

44. člen
Energetska oskrba
Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri varovanih pogledov.

41.a člen
Do dokončne odločitve o varstvenem pasu primestne železnice niso možni posegi v širšem pasu trase opuščene železnice
in v širšem pasu doslej načrtovanih tras. Omejitev ne velja za
urejanje območja KG SK 3/2 Kranjska Gora – železniška postaja. Med doslej načrtovanimi trasami se za nadaljnje preučevanje
in planiranje v prostoru upošteva predlog trase železnice V100 iz
projekta: Koridor primestne proge Jesenice – Rateče (št. 3242,
SŽ – Projektivno podjetje, 1991) in predlog nove trase iz projekta:
Prostorska preučitev ponovne vzpostavitve primestne železnice
od Jesenic do Rateč (URBI d.o.o. in UI RS, Ljubljana 1999). V
koridorju opuščene trase in koridorjih doslej načrtovanih tras niso
dopustni posegi, ki bi kakorkoli ovirali kasnejšo celovito ureditev
železnice po Dolini. Koridor primestne železnice ni dokončen in
predstavlja varovanje pred trajnimi posegi v prostor.

47. člen
(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem
prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki
znašajo za Savo Dolinko 10 m, za potoke, hudournike, suhe
hudourniške struge in drenažne jarke pa 4m od zgornjega
roba brežine. V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna.
Za mline, žage in male hidroelektrarne je odmik od vodotoka
lahko manjši.
(2) Graditev v varstvenem pasu vodotokov, na poplavnih
in ogroženih območjih ni dopustna.

5. Pogoji za komunalno in energetsko opremljanje
42. člen
(1) Med komunalno omrežje in naprave se štejejo tudi
rastlinski čistilni sistemi.
(2) Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem
obrambe in zaščite.
(3) Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopani
v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov
je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani
odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi s samoniklimi
grmovnicami.
(4) Nadzemne komunalne in energetske objekte je treba
postavljati nevpadljivo, predvsem ne na osrednjih prostorih
naselja (vaških trgih in glavnih vaških ulicah). Objekti morajo
biti arhitekturno oblikovani. Postavitve teh objektov v območjih
varstva naravne in kulturne dediščine niso dopustne.
(5) Začasni objekti za prireditve, namenjeni gostinskim
storitvam prehrane in pijače, ki imajo urejen začasen priključek
na vodovod ali pri svoji dejavnosti generirajo odpadne vode,
morajo imeti izveden začasen priključek na kanalizacijo.
(6) Trase in objekti obstoječe ter planirane infrastrukture
so varovane površine. Potrebne odmike za posege v prostor v
bližini obstoječe ali planirane infrastrukture določajo posamezni
upravljalci infrastrukture.
43. člen
Odvajanje odpadnih voda
Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Meteorne vode s parkirišč
je treba odvajati preko lovilcev olj.

45. člen
Odstranjevanje odpadkov
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki v naseljih morajo
biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah, imeti morajo
utrjeno površino, tako da je omogočeno enostavno čiščenje.
6. Pogoji za varstvo voda
46. člen
(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah in
za požarno varnost.
(2) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti,
ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.

48. člen
(1) Pri urejanju objektov in naprav z derivacijo (npr. malih
hidroelektrarn, mlinov, žag in ribogojnic) odvzem vode ne sme
ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti
ustrezen prehod rib.
(2) Peskolovi in cevovodi morajo biti vkopani, zemljišče pa
sanirano in krajinsko nemoteče zavarovano proti eroziji. Odvečni
odkopani material ni dopustno odlagati v strugo ali ga nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih in brežinah, deponijo odkopanega materiala je potrebno ozeleniti. Na zajetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne betonske površine.
(3) V lokacijskem postopku je potrebno obravnavati potrebe vseh uporabnikov vode na vplivnem območju.
(4) Strojnica malih hidroelektrarn mora biti postavljena
nevpadljivo in po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki jih
narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom
mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če je strojnica v
poplavnem območju, je to lokacijo potrebno strokovno utemeljiti
s hidravličnimi presojami. Strojnica ne sme ovirati dostopa do
struge zaradi vzdrževalnih ali intervencijskih del. Streha mora
biti simetrična dvokapnica z naklonom 35o do 45o. Ograje okrog
strojnice niso dopustne.
49. člen
Pri posegih v vodni svet za potrebe rekreacije je treba
ohraniti zveznost vodnega telesa, spremembe pretoka nizkih in
srednjih voda niso dopustne. Posegi morajo biti izvedeni tako, da
so v največji možni meri ohranjene naravne lastnosti struge.
7. Merila in pogoji za varstvo naravne in kulturne
dediščine
50. člen
(1) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote ali kulturno dediščino, niso dopustni.
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(2) Za objekte, ki so kulturna dediščina, odstranitev objekta praviloma ni dopustna, izjemoma in s soglasjem pristojne
službe za spomeniško varstvo je dopustna nadomestitev, pod
pogojem, da se ohranijo značilnosti prvotne stavbe.
(3) Pri dovoljevanju posegov prostor je treba upoštevati
tudi sestavine glede varstva naravne in kulturne dediščine
iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list
RS, št. 11/99).
(4) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo tudi
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne vrednote,
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice
za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev na območju Občine Kranjska Gora – Prisank KG/H4«
(ZRSVN OE Kranj, marec 2005), ki so priloga temu odloku in
se hranijo na sedežu Občine Kranjska Gora.
(5) Varstvo kulturne dediščine v Občini Kranjska Gora je
opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine
za območje Občine Kranjska Gora (ZVKDS, OE Kranj, februar
2008). Evidenca o varstvu kulturne dediščine je priloga k temu
PUP. Za vsak poseg na enotah, območjih in vplivnih območjih
kulturne dediščine je treba pri pristojni službi za varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.
(6) Za enote kulturne dediščine razglašene za kulturni
spomenik določbe za oblikovanje ne veljajo in se upoštevajo
določbe akta o razglasitvi.
IV. POSEBNI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
51. člen
(1) Na stavbnem zemljišču parc. št. 1094/2 in 1094/5 k.o.
Rateče so dopustni le posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo;
višina objektov ne sme preseči P+M, zazidana površina ne sme
preseči 350 m2, parkirišča morajo biti urejena na stavbnem
zemljišču, in sicer kot utrjena trava ali tlakovana.
(2) Na stavbnem zemljišču parc. št. 668/2, 667/2, 665/2 in
665/3 ter 664/2, k.o. Rateče, so dopustni le posegi za bencinski
servis, površina, namenjena prodaji prehrambenih izdelkov ne
sme preseči 10 m2.
52. člen
Rateče (R SK1/1)
Na stavbnem zemljišču parc. št. 169/1 ter na parc. št. 1223
in 1224, k.o. Rateče:
– indeks zazidanosti ne sme preseči 0,2,
– maksimalna zazidana površina posamičnega objekta
je 280 m2,
– etažnost ne sme preseči P+1+M na najvišji strani
objekta,
– parkirišča mora investitor zagotoviti na lastnem zemljišču.
52.a člen
Na parceli št. 1118/7, k.o. Rateče, se izjemoma dopusti
pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt v izvedenem stanju na dan sprejetja tega akta. Objekt leži v območju
varstva kulturne dediščine in je zanj potrebna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, rešitve je potrebno uskladiti
z varstvom kulturne dediščine.
53. člen
Rateče (R W1)
V območju so poleg posegov, določenih v 10. členu tega
odloka:
– na obstoječih objektih dodatno dopustni posegi za gostinstvo in počitniške domove,
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– dopustna je sprememba namembnosti obstoječih objektov za namene izobraževanja v takšnem obsegu, da bistveno ne
povečuje prometnih ali drugih obremenitev na bivalno okolje.
– dopustne gradnje novih stanovanjskih hiš.
54. člen
Pobočja Podršaka in Loma
Dopustna je tudi ureditev nadaljevanja sedežnice ob planiških skakalnicah do grebena ter ureditev sankaške proge od
zgornje postaje sedežnice po grebenu Loma do Podršaka in
Planice.
55. člen
Na stavbnem zemljišču parc. št. 1348/2, 1348/3 – del,
1348/5 in 1348/6, k.o. Rateče, so dopustni le posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo.
56. člen
Rateče – Suše (R E1)
V območju je poleg posegov, dovoljenih v 9. členu tega
odloka, dopustno tudi odlaganje odpadnega gradbenega materiala v sklopu sanacije peskokopa.
57. člen
Korensko sedlo – mejni prehod (KG T3) in zazidana
stavbna zemljišča razpršene gradnje v neposredni bližini navedenega območja (parc. št. 732/16, 732/17, 732/18 – del, 732/19
– del, 766/1 del, 766/2 in 791/1, k.o. Podkoren.
Dopustne so terciarne in kvartarne dejavnosti, gostinske
nastanitvene kapacitete niso dopustne.
58. člen
Podkoren – vzhod (KG SK2)
Na parcelah 176, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4 in 185
se dopusti tudi gradnja novih objektov za potrebe širitve žage,
ki po skupni površini lahko presegajo 120 m2.
58.a člen
Podkoren KG SK1: na parceli 667, k.o. Podkoren, mora
biti novogradnja z daljšo stranico orientirana V–Z, približno
vzporedno z zidom pokopališča (dopustna odstopanja 150 do
smeri regionalne ceste).
58.b člen
Pokopališče Podkoren KG Zp 1: območje pokopališča se
omeji z novim zidom, ki naj bo enako oblikovan kot zid obstoječega pokopališča, med obstoječim in novim pokopališčem naj
se zagotovi povezava, niveleta novega pokopališča je lahko
nižja od obstoječega pokopališča.
59. člen
Smučišča Podkoren (KG R1) in Poligon Podkoren (KG
R2/2)
(1) Na stavbnih zemljiščih (z) so dopustni le posegi za
potrebe:
– žičnic in
– gostinstva za potrebe smučišča, ureditev nastanitvenih
kapacitet ni dopustna;
višina objektov ne sme preseči višine P+M.
(2) Sprememba namembnosti obstoječih kmetijskih objektov ni dopustna.
60. člen
Poligon Podkoren (KG R2/1)
(1) Na stavbnih zemljiščih so dopustni le posegi za potrebe:
– žičnic,
– novogradnje za izvedbo smučarskih prireditev,
– parkirišča, vključno z ureditvami za potovalne kombije,
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– javnih sanitarij,
– postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva in storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. člena tega odloka;
– gostinstva za potrebe smučišča, ureditev nastanitvenih
kapacitet ni dopustna.
(2) Višina objektov ne sme preseči višine P+1+M.

objekta. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene
tretjine dolžine strehe. Strešine frčad ne smejo biti višje od
osnovne strehe, čopi na frčadah niso dopustni.
– Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki
niso dopustne.

61. člen
Vrh Vitranca
Na stavbnem zemljišču (z) so dopustni le posegi za potrebe gostinstva, ureditev nastanitvenih kapacitet ni dopustna.

63. člen
Kranjska Gora
Za urejanje cest so določeni minimalni ulični profili, in
sicer:
– vstopna cesta od magistralne ceste do policije – širina je
7 do 10 m (7 m vozišče oziroma 10 m vozišče v križišču),
– vstopna cesta od policije do Borovške ceste – širina je
11 m (1 m pločnik, 1,5 m zelenica, 7 m vozišče oziroma 10 m
vozišče v križišču, 1,5 m pločnik),
– Borovška cesta, odsek od vstopne ceste do trga pred
hotelom Razor – širina je 17 do 18 m (2–3 m pločnik, 1,5 m
zelenica z drevoredom, 2 m vzdolžno parkiranje, 6 m vozišče,
2 m vzdolžno parkiranje, 1,5 m zelenica, 2 m pločnik), zožan
profil – širina je 14 m (2–3 m pločnik, 1,5 m zelenica, 6 m vozišče, 1,5 m zelenica, 2 m pločnik),
– Kolodvorska ulica, odsek od Koroške ulice do dvorane
– širina je 15,5 do 16 m (3 m pločnik, 1,5 m zelenica, 4,5 m
prečno parkiranje, 5,5 m vozišče, 1 do 1,5 m pločnik),
– Vršiška cesta, odsek ob Pišnici – širina je 15 do 34 m (1
m zelenica, 1,5 m kolesarska steza, 1 m zelenica, 6 m vozišče,
2 do 20 m zelenica z drevoredom, 1,5 m kolesarska steza, 2
do 3 m pločnik),
– Koroška ulica, odsek mimo avtobusne postaje – širina je
10 do 10,5 m (1 do 1,5 m pločnik na južni strani, 6 m vozišče,
1,5 m zelenica, 1,5 m pločnik), odsek mimo šole – širina je 14 m
(2 m pločnik na južni strani, 5,5 m vozišče, 1,5 m pločnik, 4,5 m
prečno parkiranje, 0,5 m zelenica do ograje).

62. člen
(1) V območjih za rekreacijo: Smučišča Planica (R R2),
Smučišča Lom (R R3), Smučišča Podkoren (KG R1), Smučišča
Kranjska Gora (KG R3), Smučišča Gozd Martuljek (KG R7) in
Smučišča Mojstrana (DM R4) so dopustni le naslednji posegi:
– postavitve žičnic,
– ureditve smučišč in sankališč ter ureditve za druge
športe na snegu,
– ureditve javnih sanitarij,
– postavitve začasnih objektov za potrebe gostinstva in
storitev v času prireditev, skladno z zahtevami 9. člena tega
odloka;
na obstoječih objektih so dopustni le naslednji posegi:
– vzdrževanje, adaptacije in rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
(razen objektov za kmetijstvo) za šport in rekreacijo, storitve
za šport in rekreacijo ter gostinstvo za potrebe smučišča brez
nastanitvenih kapacitet,
– odstranitev objektov in naprav,
– na obstoječih stanovanjskih objektih so dopustne dozidave in nadzidave za potrebe stanovanj.
(2) Višina objektov ne sme preseči P+M.
(3) Strehe spodnjih in zgornjih postaj žičnic so lahko
drugačne od predpisanih streh (19. člen), kadar je naprava
(postaja) tipska in v celoti industrijsko oblikovana. Vsi potrebni
prostori postaje morajo biti združeni in povezani v en enotno
oblikovan objekt.
Na stavbnih zemljiščih so dopustni posegi le za potrebe:
– žičnic,
– gostinstva za potrebe smučišča brez nastanitve,
– servisnih dejavnosti za rekreacijo,
– prometnih ureditev.
62.a člen
Na območju za rekreacijo (KG – R12) Rutč v Kranjski Gori
velja poleg navedb v točki (10) 9. člena še:
(1) Na območju KG – R12 je dopustna ureditev nogometnega igrišča in atletskih poligonov, možna pa je tudi ureditev
drugih manjših igrišč.
(2) Na zahodnem delu območja je dopustna novogradnja
objekta za potrebe športnega parka.
Hkrati je potrebno urediti javno dostopne parkirne površine v obsegu min. 30–50 parkirnih mest. Zagotoviti je treba
javno sprehajalno pot po severnem robu območja s povezavo
čez Rojco.
(3) Dejavnost gostinstva iz (10a) točke je dopustna v
obsegu gostinskih storitev točenja pijač za potrebe športnega
parka.
(4) Pogoji za arhitekturno oblikovanje objekta:
– arhitekturno oblikovanje naj se zgleduje po oblikovnih
kvalitetah krajevno značilne arhitekture,
– tloris: podolgovat, razmerje stranic vsaj 1:1,5,
– max. vertikalni gabarit P + M, kjer je pritličje pri vhodu
največ 30 cm nad terenom, kolenčni zid je lahko visok največ
40 cm,
– naklonski kot strehe 38-45°,
– odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad, katerih strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca
10°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado

64. člen
Kranjska Gora (KG SK3)
V območju Trgovsko-gostinskega centra (ureditvena enota x) so dozidave dopustne le za potrebe funkcionalnih izboljšav
obstoječih objektov; nadzidave in novogradnje niso dopustne.
65. člen
Kranjska Gora – Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3)
V območju Čičare (KG S2) in Črtenje (KG S3) so dozidave dopustne le za potrebe funkcionalnih izboljšav obstoječih objektov; nadzidave in novogradnje objektov in pomožnih
objektov niso dopustne.
66. člen
Kranjska Gora – pod Vitrancem (KG H2/1)
(1) Dopusti se novogradnja objekta za gostinsko dejavnost na parceli št. 557/1, k.o. Kranjska Gora.
Pogoji za oblikovanje so:
– max. vertikalni gabarit objekta: P+2+M,
– orientacija slemena je določena v grafičnem prikazu,
dopustna odstopanja do 10o,
– najmanj 50% zelenih površin,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zemljišču,
– dostop do parcele mora biti urejen ob vznožju ježe
(nasipa nekdanje železnice), v vzhodnem delu območja in po
zemljišču nekdanje struge potoka Rojca v zahodnem delu območja. Popravi se tudi oznaka ureditvene enote iz (v) v (h).
(2) Dopustna je ureditev pešpoti preko ježe, kot je določena v grafičnem prikazu.
67. člen
Kranjska Gora (KG SK3/1)
(1) Trgovine z zunanjimi deponijami niso dopustne.
(2) V ureditveni enoti parkovne in druge zelene površine
(p) – staro pokopališče je dopustna:
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– postopna odstranitev nagrobnih spomenikov ter zatravitev površin pokopališča,
– preureditev obstoječega objekta v severozahodnem vogalu pokopališča za potrebe postavitev obeležij in spomenikov,
dopustno je preoblikovanje objekta v loggio (arkade), pri čemer
mora biti zagotovljen prehod skozi objekt,
– spremembe stavbne mase in razmerij niso dopustne.
(3) V ureditveni enoti objekti s svojstvenim oblikovanjem
(x) – dvorana je dopustna zazidanost zemljišča do grafično
določene gradbene meje, ki je večja od predpisane največje
zazidane površine v 11. členu. Oblikovanje dvorane mora biti
skladno z obstoječim objektom (občina, knjižnica …). Kletna
etaža dvorane ter uvoz in izvoz v klet morajo biti izvedeni tako,
da bodo možne kasnejše razširitve podzemnih parkirišč pod
trgom pred dvorano.
(4) Na južni strani trga na Kolodvorski ulici (pred dvorano)
je dopustna novogradnja objekta le za javne družbene dejavnosti (občina).
(5) Za Hotel Slavec se pri adaptaciji stavbe dopusti nadomestitev obstoječega starega dela v enakih tlorisnih in višinskih
gabaritih ter ohranitev severnega dela stavbe s pritličjem, dvema nadstropjema in mansardo s streho, skladno z določbami
19.b člena za oblikovanje strehe.
(6) Na parcelah 73/1, 73/2, 74 in 75, vse k.o. Kranjska
Gora, se določijo posebni pogoji za oblikovanje novogradnje
objekta:
– na parc.št. 75, 74 in 73/1, vse k.o. Kranjska Gora, se
dopusti izgradnja objekta z višino K+ P+ 1+M z naslednjimi
odmiki:
– odmik vzhodne fasade objekta v nivojih P+1+M od
meje parc. št. 73/2 je min. 4 m,
– odmik fasade objekta od Borovške ceste – min 2 m,
– odmik fasade objekta od ulice Podbreg – min 2 m,
– streha mora biti dvokapnica nad osnovnim tlorisom,
naklon strešin od 350 do 450,
– smer slemena mora biti pribl. vzporedno z Borovško
ulico ali ulico Podbreg,
– ganki so dopustni v nivoju 1 etaže nad ulico Podbreg.
– na parc. 73/1, k.o. Kranjska Gora, je dopustna gradnja
gostinske terase in kleti z naslednjimi odmiki:
– odmik terase in kleti od ulice Podbreg mora biti min.
2 m,
– vzhodni rob terase s podkletitvijo mora biti odmaknjen
od parc. meje št. 73/2 min. 1,8 m,
– kota urejene terase ne sme presegati nivoja Borovške
ceste oziroma sme segati največ do zgornjega roba vzhodnega
dela obstoječega podpornega zidu Borovške ceste,
– dostop na teraso (stopnice) s strani Borovške ceste
mora biti urejen izven uličnega prostora.
(7) Za obstoječi objekt na zemljišču parc.št. 11/3, k.o.
Kranjska Gora, se upošteva velikost in zmogljivost objekta na
dan sprejetja tega odloka, povečave kapacitet niso dopustne.
Objekt leži v območju varstva kulturne dediščine in je zanj
potrebna pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja,
rešitve je potrebno uskladiti z varstvom kulturne dediščine.
68. člen
Kranjska Gora – železniška postaja (KG SK3/2)
(1) Dejavnosti za oskrbo in storitve so dopustne v objektih, ki ležijo v bližini Koroške ulice in ob podaljšku Kolodvorske
ulice (objekti z zaporedno številko 13, 14, 15, 16 in 17 v grafičnem prikazu). V stanovanjskih objektih so dopustne dejavnosti
kot delo na domu za njihove prebivalce in ki niso vezane na
dodatni promet v območju.
(2) Oblikovanje:
– min. odmik od parcelne meje: 4 m, izjemoma 3 m, če je
objekt postavljen pod kotom (nad 150) na parcelno mejo,
– tloris: podolgovat, razmerje stranic min. 1:1,5,
– višina stavbe: P+1+M, dopustna je podkletitev, max. višina kote pritličja 50 cm nad koto raščenega oziroma urejenega
terena, višina kolenčnega zidu max. 40 cm,
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– naklon vseh strešin 40°–45°, enotna siva kritina (golobje
siva, ne temna) za celotno območje, objekti, ki so povezani
morajo imeti enak naklon in isto slemensko višino,
– pogoji so določeni tudi v grafičnem prikazu.
68.a člen
Kranjska Gora – Log (KG SK 6/1)
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Log (KG SK 6/1)
se spremenijo oznake obstoječih ureditvenih enot in določijo
nove ureditvene enote:
– dosedanja ureditvena enota x, ki leži severno od pokopališča, se spremeni v ureditveno enoto »dvoranski objekti – d«
in v ureditveno enoto »v«,
– določita se dve novi ureditveni enoti »dvoranski
objekti – d«, ki ležita zahodno od pokopališča.
Nove ureditvene enote in spremembe oznak ureditvenih
enot so določene v grafičnem prikazu karta 01 v merilu 1:2.000.
((6) s in d PUP – Uradni list RS, št. 111/08).
(2) V ureditvenih enotah dvoranski objekti (d) v območju
urejanja KG SK6/1 so dopustne samo naslednje dejavnosti:
trgovina, storitve in gostinske storitve prehrane.
68.b člen
Kranjska Gora – hotel Kompas KG H3
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Kompas
KG H3 se spremenijo meje ureditvenih enot in določijo nove
ureditvene enote, ki so določene v grafičnem prikazu karta 02
v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x)
pogoji za oblikovanje objektov:
– v območju ureditvene enote »x« je dopustna novogradnja hotela
– dopustne so dejavnosti: gostinstvo, trgovina in storitve, rekreacija in kulturne dejavnosti kot dopolnilna dejavnost
osnovni turistični oziroma gostinski namembnosti hotela, zdravstvene dejavnosti brez bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet, določbe 3. točke 9. člena ne veljajo za to
ureditveno enoto
– oblikovanje:
– višina ploščatega dela objekta/ov: do K+P, pri čemer
višina strešnega venca oziroma kapi ne sme presegati 8 m nad
niveleto Borovške ceste, dopustni pa so vertikalni poudarki z
arhitekturnimi elementi, med osnovnimi etažami so dopustne
dodatne vmesne etaže z nižjo etažno višino, npr. za poslovne
prostore, garderobe in podobne namembnosti, ki ne zahtevajo
večje etažne višine,
– višina nadzidanega dela nad ploščatim objektom, je
lahko visoka do tri osnovne etaže,
– odmik od obstoječega hotela Kompas mora biti tolikšen,
da se ohrani primerna osvetlitev in osončenje sob obstoječega hotela, dopustna je izvedba tople povezave z obstoječim
hotelom.
(3) Ureditvena enota parkovne površine (p)
Dopustne vrste posegov:
– ureditve Borovške ceste s kolesarsko stezo in pločnikom ter parkovne ureditve med Borovško cesto in hotelskimi
objekti,
– ureditve gostinskih teras in drugih javno dostopnih peš
površin,
– gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih prostorov
za potrebe dejavnosti KG H3,
– posegi, ki bi onemogočali kasnejšo izgradnjo podzemnih parkirišč niso dopustni.
(4) Ureditvena enota parkirišča (pm)
Dopustne vrste posegov:
– ureditve prometnih ureditev, dovozov in parkirišč, peš
površin in parkovnih površin z urbano opremo,
– gradnja podzemnih parkirišč in drugih kletnih prostorov
za potrebe dejavnosti KG H3,
– posegi, ki bi onemogočali izgradnjo podzemnih parkirišč
niso dopustni.
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(5) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H3
– v območju KG H3 je treba zagotoviti vsa parkirna mesta, ki
jih zahteva obstoječa in nove dejavnosti tega območja urejanja,
– parkirišča je treba zagotoviti v kletnih etažah, ki se jih
izvede na še nezazidanih zemljiščih območja (v ureditvenih
enotah pm in x),
– klančina v kletno etažo mora biti izvedena v območju
KG H3 in izven uličnega profila Borovške ceste in vstopne
ceste v Kranjsko Goro (v smeri S-J), klančina v kletno etažo ne
sme biti izvedena vzporedno in neposredno ob Borovški cesti
ali vstopni cesti v Kranjsko Goro.
(6) Pogoji za varstvo kulturne dediščine: v območju KG
H3 je treba zagotoviti urejenost in javno dostopnost do enote
kulturne dediščine EŠD 5387 Kranjska gora – Spomenik zadnjim bojem v drugi svetovni vojni.
69. člen
Kranjska Gora – Prisank (KG H4)
(1) Na zemljišču parc. št. 488/1 je dopustna le ureditev
javnih površin.
(2) Na zemljišču parc. št. 141/1, 141/7 in 488 južni del,
141/4, 141/21, 141/23, vse k.o. Kranjska Gora, je dopustna le
postavitev termalnega kopališča kot dozidava h Garni hotelu.
Površine med termami in Borovško cesto se namenijo peš
dostopu in parkiranju in dovozu v kletne prostore term. Na
zemljiščih na južni strani term (zelene parkovne površine) se
lahko uredijo odprti bazeni, povezani z urejanjem term.
(3) Na zemljišču s parc. št. 141/43 in 141/42, k.o. Kranjska
Gora, je omejeno območje določeno v grafičnem prikazu karta
02 v merilu 1:2.000 in označeno s črko (b). Na območju veljajo
naslednji ureditveni pogoji:
– pogoji glede dejavnosti: dopustna je dejavnost turistične
agencije.
– pogoji glede vrste posegov: dopustna je odstranitev in
novogradnja objekta
– pogoji glede oblikovanja:
– zazidana površina objekta do 80 m2,
– višina objekta K+P+M, višina kolenčnega zidu do
40 cm
– parkirna mesta za poslovalnico ni potrebno zagotoviti.
(4) za zemljišče s parc. št. 422/2, k.o. Kranjska Gora,
se določi ureditvena enota »pm« – parkirišča in je določena v
grafičnem prikazu karta 02 v merilu 1:2.000.
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69.d člen
Na zemljišču s parc. št. 499/4, 499/1, 489/8, 501/1, 489/9,
489/2, 489/11 (del) in 489/13 so dopustni posegi oziroma gradnja objektov z minimalno oddaljenostjo od parcelnih meja 2,50
m, indeks zazidanosti ne sme preseči 0,35.
70. člen
Kranjska Gora – Lek (KG H5)
(1) Na zemljiščih parc. št. 153/2, 155/5, 152/1, 150/1,
178/1, 155/1, 154 del, 151, k.o. Kranjska Gora, so dopustne
še novogradnje objektov.
(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit objekta največ P+1+M, kolenčni zid
do 40 cm,
– parkiranje mora biti zagotovljeno na lastnem zemljišču,
– najmanj 50% zelenih površin.
Jugozahodno od obstoječega hotela je treba pri novogradnji upoštevati grafično določeno gradbeno mejo, prevladujoča
stavbna masa naj bo umaknjena v globino stavbne parcele, orientacija osnovnega volumna naj bo vzporedna z osjo peš poti
ob Vršiški cesti do vzporedne smeri z brežino pobočja Požar.
Dopusten vertikalni gabarit stavbe, ki je umaknjena v globino
parcele, znaša K+P+2+M; stavbni volumni, ki se postavijo v
bližino Vršiške ceste in gradbene linije obstoječega hotela,
ne smejo presegati višine obstoječega hotela. Nakloni strehe
lahko odstopajo od predpisanih naklonov strešin v skupnih
določbah.
(3) Pri dozidavah obstoječega hotela se dopustijo 4 m
odmiki od meje gradbene parcele.

69.b člen
Na zemljišču s parc. št. 489/1, k.o. Kranjska Gora, je možna le postavitev urbane opreme in izvedba postajališča za izvoščke (konjske vprege za turistične prevoze) v javni namen.

70.a člen
Kranjska Gora – Casino (KG H6)
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – Casino (KG H6)
se ukinejo dosedanje ureditvene enote in določijo nove ureditvene enote: svojstveno oblikovanje (x) in parkirišča (pm).
Ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu karta
03 v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x)
pogoji glede dejavnosti: dopustne so gostinske storitve,
igralnica, zabaviščni programi, šport in rekreacija.
merila in pogoji glede oblikovanja:
– vertikalni gabarit obstoječega hotela ob gradbeni meji:
tri etaže (nad niveleto glavnega vhoda), višina fasade ne sme
presegati višine slemena obstoječe strehe hotela (toleranca
2 m),
– vertikalni gabarit nove stavbe (zahodno od obstoječe
stavbe) ob gradbeni meji: K+P+3 (za pritličje se šteje etaža na
nivoju obstoječega glavnega vhoda v igralnico),
– vsi objekti so lahko podkleteni v več etažah,
– južni del objekta, ki je odmaknjen od gradbene linije,
je lahko višji za eno etažo od dopustnih višin v prejšnjem
odstavku,
– dopustni so arhitekturni elementi, ki segajo preko gradbene meje do največ 5 m in v skupni površini 130 m2,
– dopustna je gradnja nadstreška nad vhodom, ki presega
gradbeno linijo na severni fasadi objekta.
(3) Pogoji za prometno urejanje v območju KG H6
– v območju KG H6 je treba zagotoviti vsa parkirna mesta,
ki jih zahteva normalna raba obstoječe in novih dejavnosti tega
območja urejanja,
– parkirišča, ki jih ni možno zagotoviti na nivoju terena, je
treba zagotoviti v kletnih etažah oziroma v objektu.
(4) V območju urejanja se varuje vrtina za pitno vodo Zagmajnica. Pri posegih v prostor je potrebno zagotoviti ustrezne
odmike, ki jih določi upravljalec.

69.c člen
Na funkcionalnih površinah hotela Larix s parc. št. 489/8
in 501/1 so dopustne postavitve pomožnih in začasnih objektov
v skladu z namembnostjo osnovnega objekta.

70.b člen
(1) Kranjska Gora – Log, območje za obrt (KG M1) z
besedilom: Ob gradbeni meji ob regionalni cesti so dopustne
postavitve poslovnih stavb ali stavb z mešano dejavnostjo.

iz (5) sprememb in dopolnitev Odloka o PUP KG (Uradni list
RS, št. 82/05) se doda 3. člen, ki se nanaša na območje urejanja KG/H4, ki se glasi:
Pogoji za posege v prostor v smislu dopustnih namembnosti oziroma dejavnosti v smislu dopustnih vrst posegov in vseh
ostalih tovrstnih meril in pogojev se v celoti povzamejo iz določil
obstoječega Odloka o PUP, izjema je le odmik objektov od parcelne meje vzhodno in zahodno od objekta Alpskega smučarskega kluba in bančne poslovalnice SKB (parc. št. 489/14), kjer
se dopusti gradnja na regulacijsko linijo (parc. št. 489/9, 489/2,
489/11, 489/13 in 489/1, vse k.o. Kranjska Gora).
69.a člen
Za oblikovanje objektov na zemljišču s parc. št. 489/9,
489/2, 489/11 in 489/13, vse k.o. Kranjska Gora, v območju
urejanja KG/H4 za oblikovanje vseh vrst objektov velja:
– višina: največ P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30
cm nad terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 130 cm;
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Postavitev delavnic in drugih večjih objektov ni dopustna neposredno ob regionalni cesti, temveč v globino parcele (proti
severu). Prav tako niso dopustne ureditve deponij ali skladiščnih prostorov v pasu ob regionalni cesti. Uvozi v območje so
dopustni s severne strani (ne iz regionalne ceste).
(2) V območju urejanja Kranjska Gora KG M1 se določi
nova ureditvena enota dvoranski objekti (d), ki je določena v
grafičnem prikazu karta 04 v merilu 1:2.000.
(3) Ureditvena enota dvoranski objekti (d)
– posebni pogoji glede dejavnosti: dopustne dejavnosti
trgovina, storitve in gostinske storitve prehrane,
– parkirišča za potrebe dejavnosti v območju ureditvene
enote je treba zagotoviti v ureditveni enoti.
71. člen
Jasna (KG W2)
– za povečave obstoječih objektov poleg določb v
8b. členu tega odloka velja še, da indeks zazidanosti ne sme
presegati vrednosti 0,20, na posamični parceli je dopusten po
en objekt, ki ne sme presegati 80 m2 zazidane površine in je
visok največ K+P+M,
za obstoječe tri objekte na parcelah 808/167, 808/168,
808/169, 808/179, 808/180, 808/181, 808/182, 808/183 k.o.
Kranjska Gora se upoštevajo velikosti in zmogljivosti obstoječih
objektov na dan sprejetja tega odloka, povečave površin in
kapacitet niso dopustne.
72. člen
Jasna – jug (KG H7)
(1) V območju je na parcelah št. 802/1, 802/3, 802/4,
802/8 in 802/9 dopustna gradnja objektov ali sprememba namembnosti obstoječih objektov za potrebe gostinstva, in sicer
le penzionov. V sklopu penziona je dopustna ureditev enega
stanovanja za lastnika oziroma upravljalca objekta in gostinskih
storitev prehrane. Ureditev diskoteke, nočnega bara ali prostora za igre na srečo ni dovoljena. Parkirišča je treba zagotoviti
na lastnem zemljišču.
(2) Za oblikovanje posegov veljajo določbe za ureditveno
enoto vas (v), tako da je dopustna višina kolenčnega zidu
do 140 cm, če je višina stavbe v skladu z drugimi določbami
tega odloka glede dopustnih velikosti stavbnega volumna
in razmerij. Dopustna je tudi izraba podstrešnega prostora
v dveh etažah, mansarda in izkoriščeno podstrešje, če je
višina stavbe v skladu z drugimi določbami tega odloka glede
dopustnih velikosti stavbnega volumna in razmerij. V tem
primeru je dopustna osvetlitev izkoriščenega podstrešja samo
s strešnimi okni.
72.a člen
Kranjska Gora – hotel Erika – KG H7/2
(1) V območju urejanja Kranjska Gora – hotel Erika –KG
H7/2 se določita novi ureditveni enoti:
– ureditvena enota hoteli (h) za obstoječi objekt
– ureditvena enota igrišča (i) za igrišča in parkovne površine severno od obstoječega objekta.
Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu
karta 05 v merilu 1:2.000.
Podrobnejša merila in pogoji za urejanje v območju KG
H7/2 so:
– zazidana površina – dopustno povečanje do 20%
– višina: K+P+1+M, kota pritličja lahko sega do 100 cm
nad koto urejenega terena
– streha: 35°–45°,
– ureditev zelenih površin naj obsega pretežno parkovne
površine z manjšim deležem igrišč
– pri urejanju zelenih, parkovnih površin in igrišč naj se
v čim večji meri ohranja visokodebelna vegetacija, naravna
oblikovanost terena, premoščanje višinskih razlik naj se izvede
z naravnimi brežinami, zavarovanja brežin z opornimi zidovi
je dopustna le izjemoma, če drugačne rešitve s sonaravnim
oblikovanjem niso možne,
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– utrditev pohodnih in voznih površin naj se izvede na tak
način in s takšnimi materiali, da se v čim večji meri zagotavlja
neposredno pronicanje meteorne vode skozi utrditev površin
(op. peščene površine, rušniki ...)
– dotrajana igrišča naj se odstranijo in površine renaturirajo
– pri zatravitvi površin in zasaditvah naj se uporabljajo
avtohtone rastlinske vrste
– infrastrukturni vodi morajo biti vkopani.
73. člen
Gozd Martuljek – hotel Špik (KG H8)
Na obvodnih zemljiščih (parc. št. 171/3, 163/3 in 163/2)
so dopustni le naslednji posegi:
– parkovne ureditve in igrišča,
– dozidave za potrebe izboljšanja kakovosti hotelskih
kapacitet.
74. člen
Gozd Martuljek (KG SK 7/1, 7/2 in 7/3)
(1) V varovanem območju predvidene rekonstrukcije magistralne ceste v širini 10 m obojestransko od osi obstoječe
ceste so posegi omejeni. Posegi se lahko dopustijo, če niso
v nasprotju s potrjenim idejnim projektom rekonstrukcije magistralne ceste.
(2) Med potjo parc št. 637, k.o. Gozd, in potjo parc. št. 641,
k.o. Gozd, je določeno varovano območje za ureditev nove
povezovalne in napajalne ceste za del območja KG SK 7/1.
Nove priključitve posamičnih objektov na magistralno cesto
niso dopustne.
75. člen
Gozd Martuljek (KG SK 8)
(1) Na zemljišču parc. št. 681/13 so dopustne le ureditve
za rekreacijo ter ureditve zelenih površin.
(2) Preko parcele št. 681/10, k.o. Gozd, mora biti zagotovljen dostop za vzdrževanje vodotoka, na severnem delu
parcele pa so dovoljeni le posegi, ki ne ovirajo vzdrževanja
prometnih površin.
75.a člen
Gozd Martuljek – KG S5
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek – KG S5 se določi
nova ureditvena enota »parkirišča – pm«, ki leži zahodno od
ureditvene enote »bs«. Nova ureditvena enota je določena v
grafičnem prikazu karta 06 v merilu 1:2.000.
(2) V ureditveni enoti parkirišča (pm) veljajo naslednja
merila in pogoji za urejanje:
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev,
osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v območju
urejanja KG R11 in KG H8.
V ureditveni enoti mora biti zagotovljen vsaj 20% delež
zelenih površin.
Dopustne vrste posegov:
– postavitev sanitarnega objekta za potrebe parkiranja in
upravljanja potovalnih kombijev,
– postavitve enostavnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve.
76. člen
Gozd Martuljek – apartmajsko naselje – KG R11
(1) V območju urejanja Gozd Martuljek – apartmajsko
naselje – KG R11 se določijo nove ureditvene enote:
– apartmajsko naselje (a),
– igrišča (i),
– tržnica (c),
– parkirišča (pm),
– parkovne površine (p) in
– trgi in prometne površine (t).
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Nove ureditvene enote so določene v grafičnem prikazu
karta 06 v merilu 1:2.000.
(2) Ureditvena enota apartmajsko naselje (a)
Dopustne dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti –
apartmajsko naselje. Apartmajsko naselje je dopustno postaviti
v izključni povezavi z gostinsko nastanitveno dejavnostjo hotela
Špik. Stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustna.
Dopustne vrste posegov:
– za obstoječi objekt na parceli 174/17, k.o. Gozd, so
dopustna vzdrževalna dela, adaptacija, rekonstrukcija, odstranitev objekta,
– za druge obstoječe objekte so dopustne odstranitve,
– spremembe namembnosti objektov v dejavnosti, ki so
za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku; spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v stanovanja ali sekundarna bivališča niso dopustne,
– novogradnje objektov; novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso dopustne,
– postavitve enostavnih in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih, parkovnih površin in igrišč,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Pogoji glede izrabe območja in oblikovanja objektov:
– 25 objektov velikosti do 75 m2 BEP in max zazidane
površine do 50 m2
– in 20 objektov velikosti do 140 m2 BEP in max zazidalne
površine do 75 m2,
– gradbena parcela apartmajskega naselja se določi za
celotno apartmajsko naselje in ni dopustna delitev na več
manjših gradbenih parcel za posamezne skupine objektov ali
posamične apartmajske objekte.
– etažnost: P+M, kletna etaža ni dopustna, kolenčni zid
višine do 140 cm, max. višina slemena je 7 m nad koto urejenega terena,
– glede oblikovanja objektov se upošteva 19. člen Odloka
o PUP.
(3) Ureditvena enota igrišča (i):
dopustne dejavnosti: dopustne so dejavnosti rekreacije.
dopustne vrste posegov: dopustni so:
– ureditve igrišč, poti, parkovnih površin, postavitve nadstrešnic, vrtnih ut in začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
(4) Ureditvena enota tržnica (c):
Dopustne dejavnosti: trgovina za lokalno oskrbo, tržnica,
storitve za turizem, gostinske storitve prehrane. Stanovanja,
sekundarna bivališča in gostinske nastanitvene dejavnosti niso
dopustne.
Dopustne vrste posegov:
– novogradnje objektov
– postavitve začasnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.
Pogoji za oblikovanje objektov:
– max zazidana površina trgovskih objektov do 120 m2 ter
120 m2 nadstrešnice za tržnico
– max. zazidana površina gostinskega objekta do 280 m2
– višina objektov: K+P+IP, kolenčni zid do 40 cm
– streha: naklon strehe 400–450, simetrična strešina,
smer slemena v smeri daljše stranice objekta, dopustna je
povezava nadstrešnice za tržnico v eno, oblikovno in konstrukcijsko povezano streho skupaj s trgovskim objektom.
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(5) Ureditvena enota parkirišča (pm-1):
Dopustne dejavnosti: parkiranje potovalnih kombijev,
osebnih vozil in avtobusov za potrebe dejavnosti v območju
urejanja KG R11 in KG H8.
V ureditveni enoti mora biti zagotovljen vsaj 20% delež
zelenih površin.
Dopustne vrste posegov:
– postavitve sanitarnih objektov za potrebe parkiranja
potovalnih kombijev,
– postavitve enostavnih objektov,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve.
(6) Ureditvena enota parkirišča (pm-2):
Dopustne dejavnosti: parkiranje osebnih vozil za potrebe
stanovalcev stanovanjskega bloka v območju KG S5.
(7) Pogoji za prometno urejanje območja KG R11:
Za potrebe apartmajskega naselja je zagotoviti najmanj
1,1 PM/na en apartma.
Cesta po vzhodnem robu območja R11 mora biti javno
dostopna (ureditvena enota »t«).
Dopustna je prestavitev dostopne ceste do hotela Špik
na traso med ureditvenima enotama »i« in »a«, pri čemer trasa
lahko odstopa od shematično prikazane razmejitve ureditvenih
enot, trasa ceste se mora prilagajati obstoječim drevesom, ki
se jih ohrani.
(8) Pogoji za krajinsko ureditev območja: na celotnem
območju urejanja naj se ohranja kakovostna drevesa.
77. člen
Dovje vzhod (DM S2)
Za oblikovanje objektov na parcelah 753/1, 753/2, 753/3
in 753/4, k. o. Dovje, velja:
– največja dopustna velikost objekta je določena v grafičnem prikazu z gradbeno mejo;
– višina objektov: kota pritličja sme biti največ 30 cm, višina slemena pa največ 8,5 m nad koto urejene dovozne poti,
merjeno pri vhodu v stavbo;
– naklon strešin mora biti enak, strešine pa so lahko
asimetrične;
– orientacija objekta: daljša stranica objekta in sleme
morata biti vzporedna z dovozno potjo ali s slemeni obstoječih
višjeležečih objektov;
– niveleta novo urejene dovozne ceste mora biti na isti
višini kot obstoječa pot, dopustna odstopanja so +10 cm.
Merila so določena tudi na grafičnem prikazu v merilu
1:500.
78. člen
Dovje – Vatiš (DM SK 7/1)
Nove priključitve posamičnih objektov na magistralno cesto niso dopustne.
79. člen
Na stavbnem zemljišču parc. št. 683/5 in 683/6 – del, k.o.
Dovje, so dopustni le posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo,
– gozdarstvo in lovstvo;
višina objektov ne sme preseči P+1+M, zazidana površina ne
sme preseči 350 m2, parkirišča morajo biti urejena na stavbnem
zemljišču, in sicer kot utrjena trava ali tlakovana.
80. člen
črtan
81. člen
Mojstrana – levi breg (DM SK 4)
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1338, 1317, 1318, k.o. Dovje,
so dopustne le novogradnje za gostinsko dejavnost. Na par-
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celi št. 1337 je dopustna le ureditev muzeja in spremljajočih
gostinskih dejavnosti v stavbi muzeja. V primeru, da se muzej
uredi na drugi lokaciji, se lahko na tej parceli s soglasjem Občine Kranjska Gora dopusti gostinska dejavnost.
(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P+1+M, kolenčni zid največ
100 cm,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 50%,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zemljišču.
(3) Na zemljišču s parc. št. 1342, k.o. Dovje (kovačnica v
Mojstrani) se dopusti gradnja neprofitnih stanovanj. Izjemoma
je dopustni odmik objekta od parcelne meje min. 2 m.
82. člen
(1) Mojstrana – novi del (DM S1)
Na zemljiščih parc. št. 1309/3 – del in 1309/1 – del, k.o.
Dovje, so dopustne le novogradnje za oskrbo in storitve.
Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P+M, kolenčni zid največ
100 cm,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 30%.
(2) meja ureditvene enote »e« se na zahodnem robu območja urejanja popravi tako, da parcela št. 1375/1, k.o. Dovje,
sodi v ureditveno enoto »e« in je določena v grafičnem prikazu
karta 07 v merilu 1:2.000.
– meje ureditvenih enot bloki in stolpiči (bs) se popravijo
v grafičnem prikazu. Nove meje ureditvenih enot so določene
v grafičnem prikazu karta 08 v merilu 1:2.000.
83. člen
Mojstrana – Proda (DM R1)
(1) Na zemljiščih, parc. št. 1260/3-del, 1264/2-del, 1264/3del in 2034-del k.o. Dovje, vzhodno od nove povezovalne
peš poti v smeri S-J (v podaljšku mostu čez Savo) so poleg
posegov, določenih v 9. členu tega odloka, dopustne le novogradnje za:
– šport in rekreacijo,
– specializirano trgovino za športne rekvizite in spominke
ter
– spremljajočo gostinsko storitev prehrane.
(2) Pogoji za oblikovanje so:
– vertikalni gabarit največ P za športne objekte, P+1+M
za gostinsko dejavnost,
– indeks zazidanosti 0,3,
– delež zelenih površin najmanj 30%,
– parkirišča morajo biti zagotovljena na lastnem zemljišču.
83.a člen
Mojstrana – Mlačca (DM R3): v območju je dopustna postavitev objekta za garderobe, sanitarije, shrambe za orodje in
opremo, gostinsko storitev – točenje pijače. Glede oblikovanja
veljajo pogoji za ureditveno enoto vas (v), višina največ P+M,
lega objekta naj ne bo vidno izpostavljena.
83.b člen
Na parceli s št. 365, k.o. Dovje, se dopusti postavitev
objekta gostinske storitve prehrane s pogoji ureditvene enote
brunarica (bb).
83.c člen
Na delu površin območja urejanja DM-T1 in T1 (del zemljišča s parc. št. 2073/4, k.o. Dovje) se določa ureditvena
enota dvorane in ploščati objekti (d). Dopustna je proizvodna
dejavnost.
83.d člen
Na zemljišču parc. št. 1859, k.o. Dovje, se izjemoma
dopusti gradnja aparthotela s pogoji oblikovanja za ureditveno
enoto (v).
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84. člen
Območje Triglavskega narodnega parka
(1) Funkcije in vrste posegov, ki niso dopustne, so:
– graditev novih infrastrukturnih omrežij in naprav razen
v primerih potreb za okoljske sanacije,
– spreminjanje namembnosti objektov v osrednjem območju Triglavskega narodnega parka v stanovanjsko,
– spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bivališč niso dopustne,
– graditev novih planinskih koč in širitev kapacitet obstoječih ter spremembe namembnosti planinskih koč,
– širitev nastanitvenih kapacitet hotela Erika,
– ravnanje grbinastih travnikov,
– lociranje trajnih odlagališč odpadkov,
– ureditve smučarskih prog in drugih športnih in rekreacijskih površin, ki zahtevajo poseg v oblikovanost terena ali
krčenje vegetacije,
– umetno zasneževanje in izgradnja akumulacij za umetno zasneževanje,
– avtokampi in šotorišča niso dovoljeni,
– gradnja vodnih zbiralnikov in akumulacij ter MHE,
– gradnja objektov na hudournikih, z izjemo v primerih
nujnega omejevanja erozijskih procesov,
– odvzem mivke, peska in proda iz vodotokov ter vodnih
zemljišč, razen v primerih potreb nujnega urejanja vodnega
režima,
– spreminjanje namembnosti obstoječih sekundarnih bivališč v stanovanjske hiše ali turistično gostinske objekte,
– povečevanje gabaritov in prenočitvenih zmogljivosti sekundarnih bivališč,
– spreminjanje namembnosti kmetijskih gospodarskih
objektov v bivalne,
– poseganje v prostor, ki bi razvrednotilo kulturno krajino
oziroma površinske geomorfološke posebnosti,
– gradnja novih planinskih poti.
(2) Prometno urejanje:
– Za vzdrževanje prometnic v Triglavskem narodnem
parku je treba material dovažati iz odjemnih mest, ki ležijo izven
območja Triglavskega narodnega parka.
– Parkirišča na Vršiču je dopustno urediti v obstoječih
peskokopih na vrhu prelaza, tako da se sanirajo brežine proti
eroziji; dopustne so manjše spremembe brežin, tako da se doseže racionalnejša površina za parkiranje in da se preoblikujejo
obstoječe nenaravno oblikovane brežine.
(3) Taborni prostori so dopustni le kot začasne lokacije za
vzgojno-izobraževalne tabore za mlade planince ali tabornike
na zemljiščih parc. št. 585, k.o. Gozd, in parc. št. 828/27, k.o.
Kranjska Gora; v času tabora morajo biti opremljeni z montažnimi kemičnimi suhimi stranišči.
(4) Pri postavitvah začasnih objektov v bližini naravne
dediščine morajo biti zagotovljeni takšni odmiki, ki ne bodo
dopuščali poškodb ali negativnih vplivov na zavarovano območje. Dopustne so postavitve začasnih zavarovanj (ovir) za
preprečitev možnih poškodb zavarovanega območja.
(5) Obstoječemu vojaškemu objektu v Tamarju je dopustno spremeniti namembnost v gostinsko le za gostinske
storitve prehrane, dopustna je tudi sprememba namembnosti
za potrebe gorske reševalne službe. Ureditev gostinskih nastanitvenih kapacitet ali sprememba namembnosti v stanovanjski
objekt ni dopustna.
(6) Za vse posege v Triglavskem narodnem parku je treba
pridobiti naravovarstveno soglasje javnega zavoda Triglavski
narodni park in za posege, povezane z objekti kulturne dediščine tudi soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
(7) Vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in novogradnje kmetijskih gospodarskih objektov
so možne samo za potrebe kmetijske funkcije. V postopku
pridobivanja dovoljenj za poseg v prostor je treba poseg utemeljiti z mnenjem kmetijske svetovalne službe s podatki o
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velikosti kmetijskega zemljišča v bližini objekta, številu živine in
potrebah po kmetijskem gospodarskem objektu. Pri oblikovanju
kmetijskih gospodarskih objektov in pomožnih objektov je treba upoštevati razmerja in oblikovanje tradicionalnih kmetijskih
gospodarskih objektov.
85. člen
Karavanke
(1) V območju Karavank, določenem v grafičnem prikazu
v merilu 1:5000, so dopustni le naslednji objekti in spremembe
namembnosti:
– za potrebe kmetijstva, gozdarstva, lova in urejanja
voda,
– ureditev dela kmetijskih objektov na planinah, gozdarskih in lovskih koč in nekdanjih vojaških objektov v planinska
zavetišča;
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18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 49/00) vsebuje naslednje končne
določbe:
III. KONČNE DOLOČBE

novogradnje objektov in novih komunikacij niso dopustne.
(2) V obstoječi stavbi nekdanje stražnice na parceli št. 1174/2 k.o. Rateče so dopustni posegi za:
– gostinstvo,
– šport in rekreacijo ter
– gozdarstvo in lovstvo.
Dozidave so dopustne do 30% tlorisa nekdanje stražnice.
Nadzidave in nove gradnje niso dopustne.
(3) Za obstoječe kmetije na Srednjem vrhu so dopustne
tudi novogradnje in ureditve infrastrukture.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu
Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, pri
krajevnih skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni
enoti Jesenice.

V. KONČNE DOLOČBE

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

86. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
planskih celot J1, J2, J3 in J5 (Uradni list RS, št. 15/91,
30/96 in 70/96), ki se nanašajo na plansko celoto J1, J2 in
J3 ter
– Zazidalni načrt Pišnica, Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/96.
87. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, v krajevnih
skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni enoti
Jesenice.
88. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
89. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 61/99) vsebuje naslednje končne
določbe:
III. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Sprememba in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in
skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, pri krajevnih
skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni enoti
Jesenice.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 58/01) vsebuje naslednje končne
določbe:
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Tretje spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni
enoti Jesenice.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 17/02) vsebuje naslednje končne
določbe:
III. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Tretje A spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, v krajevnih
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skupnostih Rateče – Planica, Dovje – Mojstrana in na Upravni
enoti Jesenice.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 113/02) vsebuje naslednje končne
določbe:
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni
enoti Jesenice.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4 (Uradni list RS, št. 82/05) vsebuje naslednje končne določbe:
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in
skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni
enoti Jesenice.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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odloka in za katere je bil do uveljavitve tega odloka odmerjen in
plačan komunalni prispevek občini, oziroma so bile do uveljavitve tega odloka na občino vložene popolne vloge za odmero
komunalnega prispevka, se obravnavajo po določbah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/02,
113/02, 82/05), ki je veljal pred uveljavitvijo tega odloka.
IV. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Šeste spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam
in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine
Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni
enoti Jesenice.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

2308.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), 87. člena
Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 25. redni seji dne 10. 6. 2009
sprejel

ODLOK
o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
V Odloku o proračunu in 1. spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 122/08, 36/09) se drugi odstavek 24. člena zamenja
z novim, ki se glasi:
»Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina
Kranjska Gora, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine
407.355 €. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto
vseh poroštev.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/3-5/2008-MP
Kranjska Gora, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 111/08) vsebuje naslednjo prehodno in končne določbe:
III. PREHODNA DOLOČBA
44. člen
Vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so bile
vložene na Upravno enoto Jesenice, v času do uveljavitve tega

Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2009

2309.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora
(Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) in 89. člena Poslovnika

Uradni list Republike Slovenije
Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski
svet Občine Kranjska Gora na redni 25. seji dne 10. 6. 2009
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za Občino Kranjska Gora
1. člen
Besedilo 8.b člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Kranjska Gora (v nadaljevanju: PUP KG)
(Uradni list RS, št. 37/02) se nanaša na obstoječe legalno
zgrajene objekte, ki imajo obstoječo namembnost, velikost
ali izrabo drugačno ali večjo od tiste, ki je dopustna v odloku
o PUP.
Besedilo 8.b člena Odloka o PUP KG (Uradni list RS,
št. 37/02) se razlaga na naslednji način:
Za te objekte so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, novogradnja kot nadomestitev obstoječega
objekta ter odstranitev objekta, vendar v okvirih pridobljenega
dovoljenja.
2. člen
Besedilo 9. člena Odloka o PUP KG (Uradni list RS,
št. 37/02) v točkah 18.b, 19.b in 20.b v alineji »ureditve infrastrukture« se razlaga na naslednji način:
– prometno omrežje in naprave (ceste, pločniki, mostovi in
drugi objekti in naprave, ki so potrebni za javni promet),
– komunalno omrežje in naprave (vodovodi, vodni zbiralniki, raztežilniki, vodarne, črpališča, kanalizacijski vodi,
čistilne naprave, ekološki otoki, kompostarne in druge naprave in objekti ki so potrebni za izvajanje gospodarskih javnih
služb),
– energetsko omrežje in naprave, (kablovodi, daljnovodi,
transformatorske postaje in drugo energetsko omrežje in naprave, ki so potrebni za energetsko oskrbo naselij),
– omrežje in naprave za zveze.
Navedene ureditve so dopustne za vse javne namene.
Za potrebe kmetijstva, gozdarstva in planinstva je ureditev
infrastrukture možna le na manjših površinah, kadar drugačne
ureditve niso možne.
3. člen
Besedilo 11. člena Odloka o PUP KG (Uradni list RS,
št. 37/02) v točki 2 glede indeksa zazidanosti (in v drugih členih, kjer je uporabljen izraz indeks zazidanosti) se razlaga na
naslednji način:
Indeks zazidanosti po tem PUP je razmerje med zazidano
površino objekta in gradbeno parcelo. Zazidana površina je
horizontalna projekcija pritlične etaže na stiku z urejenim terenom. V zazidano površino se štejejo tudi previsni deli stavbe
nad zazidano površino, ki so zaprti in tvorijo volumen stavbe
(sem sodijo vsi zaprti prostori objekta, letni vrtovi, zastekleni
prostori; sem ne sodijo balkoni, nadstreški ipd.). V zazidano
površino po tem PUP se ne štejejo enostavni in drugi lahko
odstranljivi objekti.
4. člen
Besedilo 16.a člena Odloka o PUP KG (Uradni list
RS, št. 37/02) glede odmikov in drugi členi, kjer so navedeni/določeni odmiki, se razlaga na naslednji način:
Odmiki po tem PUP veljajo od parcelne meje, gradbene
parcele, regulacijske linije ali druge navedene meje do zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži.
5. člen
Besedilo 28. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
PUP KG (Uradni list RS, št. 111/08) se razlaga na naslednji
način:
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– v prvi alineji se novogradnja objekta razume kot dozidava obstoječega objekta (Hotel Kotnik na parc. št. 75) tako,
da se novogradnja lahko stika z obstoječim objektom v vseh
etažah,
– v drugi alineji se pri višini objekta dopustna kletna etaža razume tudi kot več kletnih etaž (v skladu z 19.a členom
Odloka o PUP KG), enako velja za vse navedbe kletnih etaž
tudi v drugih alinejah 6. točke tega člena,
– iz navedenih odmikov pritličja in kleti izhaja, da je
površina nad kletno etažo, ki ni zasedena z zazidano površino pritlične etaže objekta, lahko pohodna površina oziroma
gostinska terasa,
– iz navedenih dopustnih odmikov tudi izhaja, da za
novogradnjo tega objekta ne veljajo določbe 11. člena glede
izrabe,
– v četrti alineji se pri odmiku fasade od Borovške ceste razume, da kletne etaže lahko segajo do parcelne meje
Borovške ceste,
– v peti alineji se odmik fasade objekta od ulice Podbreg
min. 2 m razume kot odmik pritličja, nadstropja in mansarde,
razen gankov v 1. nadstopju in požarnih stopnic, ki lahko
segajo do parcelne meje,
– v šesti alineji se pri oblikovanju strehe razume, da za
odpiranje strešin veljajo tudi določbe sedme alineje 32. člena
PUP KG (Uradni list RS, št. 37/02),
– v osmi alineji se navedena 1 etaža razume kot prva
nadstropna etaža (to je 1. nadstropje),
– v dvanajsti alineji se terasa razume kot pohodna površina nad kletno etažo objekta, ki ni zasedena z zazidano
površino pritlične etaže objekta.
6. člen
Besedilo 31. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
PUP KG (Uradni list RS, št. 111/08) se razlaga na naslednji
način:
– v alineji o pogojih glede dejavnosti se razume, da v
sklop turistične agencije sodi tudi trgovina (prodaja) artiklov
turističnega značaja,
– v alineji o pogojih za oblikovanje se razume, da veljajo
določbe 19. člena (PUP KG, Uradni list RS, št. 37/02) za
oblikovanje strehe, odmiki od parcelne meje oziroma meje
gredbene parcele pa so lahko manjši od predpisanih (v skladu
s 5. členom PUP KG (Uradni list RS, št. 37/02).
7. člen
Besedilo 37. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
PUP KG (Uradni list RS, št. 111/08) se razlaga na naslednji
način:
v točki 2 Ureditvena enota apartmajsko naselje (a) se
za odstavek o Pogojih glede izrabe in oblikovanja objektov
razume, da določbe 10. člena tega odloka za to območje ne
veljajo (v skladu s 5. členom Odloka o PUP KG (Uradni list
RS, št. 37/02).
8. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.
9. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/3-1/2009-BP
Kranjska Gora, dne 10. junija 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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2310.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Litija

Občinski svet Občine Litija je na podlagi 21. in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08 – uradno
prečiščeno besedilo) in 15. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06 in 139/06) na 27. seji dne 28. 5. 2009 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Litija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih
vozil na javnih površinah, ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.

men:

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja
za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba,
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih
podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen
za nadzor cest;
– nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek
odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za
nepravilno parkirano vozilo je policist ali občinski redar (razen
na državni cesti zunaj naselja);
– lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana;
– cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni
organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil
za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti
in podobne).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa
in zakon, ki ureja javne ceste.
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II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek odvoza zapuščenega vozila (v nadaljevanju: pooblaščena uradna
oseba), na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero
naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh
dni od dneva izdaje odredbe.
(2) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena
se vroči pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest (v
nadaljevanju: izvajalec), ki mora zapuščeno vozilo odstraniti
najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku
zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem
roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za
odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb
zakona, ki ureja področje o varnosti v cestnem prometu (v
nadaljevanju: nepravilno parkirano vozilo), odredi odstranitev
vozila izvajalcu.
(2) Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena
dolžan odstraniti najkasneje v roku enega dneva po prejemu
odredbe.
5. člen
(1) Pred izdajo odredbe je dolžna pooblaščena uradna
oseba ugotoviti vse okoliščine, ki so potrebne za izdajo odredbe.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega
vozila;
– tip in barvo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– lokacijo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega
vozila;
– rok odstranitve zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– navedbo osebe, ki je odredbo izdala.
6. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšna, da se pri odvozu zapuščeno oziroma
nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno
parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško
ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
7. člen
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza. O
odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo v roku enega dneva po opravljenem odvozu.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
8. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24‑urno) hrambo
in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter
škodno zavarovanje za čas hrambe.
9. člen
(1) Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oziroma nepravilno parkiranih vozil.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:
– podatke o stanju zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (zapisnik iz drugega odstavka 6. člena tega
odloka);
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– podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oziroma
nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o lastniku zapuščenega oziroma nepravilno
parkiranega vozila (če je ta znan);
– potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila iz tretjega odstavka
10. člena tega odloka;
– potrdilo o plačilu stroškov iz petega odstavka 10. člena
tega odloka v primeru nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oziroma
nepravilno parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz drugega
odstavka 10. člena tega odloka).
10. člen
(1) Izvajalec preda zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je
lastnik vozila.
(2) Izvajalec o predaji zapuščenega oziroma nepravilno
parkiranega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in EMŠO);
– podatke o stanju vozila pri predaji;
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo;
– podpis lastnika vozila.
(3) Lastnik zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške
odvoza in hrambe.
(4) Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega
in nepravilno parkiranega vozila določi župan s pravilnikom.
(5) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno
parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še
vse stroške zavarovanja, ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo
neupravičeno odvzeto.
(6) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek,
v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
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13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo izvajalca, izvaja organ občinske uprave, pristojen
za nadzor.
(2) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega
odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
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14. člen
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami drugega odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena,
8. člena, 9. člena ali prvega odstavka 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami drugega odstavka 6 člena, 7. člena ali drugega in
šestega odstavka 10. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati VI. poglavje Odloka o javnem redu in miru, v katerem je določeno
ravnanje z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 33/96).
16. člen
Pravilnik iz četrtega odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Občina Litija bo s posebnim sklepom v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka določila javne površine, ki
predstavljajo oviro v cestnem prometu, skladno s 1. členom
tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Litija, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

11. člen
Če lastnik zapuščenega vozila le‑tega ne prevzame v treh
mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka 3. člena
tega odloka, se vozilo lahko uniči.

V. NADZOR

Stran

VI. KAZENSKE DOLOČBE

IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL

12. člen
(1) Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik
Občine Litija, najkasneje v treh dneh po poteku trimesečnega
roka iz 11. člena tega odloka zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
(2) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je
lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v
primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega
proračuna.
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LUČE
2311.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Luče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15,
U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) in določb Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski
svet Občine Luče na 14. redni seji dne 1. 6. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek
za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospo-
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darstva in obrti z namenom pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Luče za obdobje do 31. 12. 2013.
2. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Luče se zagotavljajo v proračunu Občine
Luče, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba, na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe. Upravičencem se izda
odločba o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep in namen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Luče in druge za nadzor pristojne institucije.
Občina Luče lahko preverja namensko porabo sredstev
pri prejemnikih pomoči. V primeru ugotovljene nenamenske
porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
3. člen
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
4. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno
potrebna. Pomoči ni mogoče dodeliti za projekte, ki so že
izvedeni.
Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov
ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega
proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
II. INSTRUMENTI POMOČI
5. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– subvencioniranje obrestne mere,
– sofinanciranje – dotacije.
III. PODROČJA IN NAMENI POMOČI
6. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene:
a) spodbujanje začetih investicij,
b) prva udeležba na sejmih in razstavah.
7. člen
Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te
pomoči majhnim podjetjem so namenjeni za:
a) spodbujanje investicij,
b) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,
c) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti,
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov,
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, bla-
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govnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
– udeležba na sejmih ali razstavah – stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.
Največji znesek dodeljene finančne pomoči lahko znaša
do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000,00 EUR.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR. Višina
dodeljene pomoči se določi na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na
podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR).
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil
za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga
za najem ali plačilo.
IV. UPRAVIČENCI
8. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za
mala in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 59/00).
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj
in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na
območju Občine Luče. Prav tako morajo imeti pravne osebe
sedež na območju Občine Luče, fizične osebe pa morajo imeti
stalno prebivališče na območju Občine Luče.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni
namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki
in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis
do razpisovalca Občine Luče neporavnane zapadle obveznosti.
V. JAVNI RAZPIS
9. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva in obrti se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani
Občine Luče in oglasni deski. Lahko se uporabijo tudi druge
oblike obveščanja javnosti.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega
gospodarstva;
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k
vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bo odločeno o dodelitvi sredstev za
razvoj.
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11. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Luče v roku, ki je določen v razpisu.

4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 979.379 EUR se
razporeja s proračunom za leto 2009.

12. člen
Prijave na javni razpis obravnava Odbor za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Luče.
Odločba o dodelitvi sredstev za razvoj malega gospodarstva in obrti se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-156/09
Medvode, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Luče (Uradno glasilo občin Mozirje,
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 2/96 ter Uradni list
RS, št. 103/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Luče, dne 1. junija 2009
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MEDVODE
2312.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Medvode za leto 2008

Na podlagi 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 21/06) in 98. 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 in 109/08) je Občinski
svet Občine Medvode na 19. seji dne 9. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Medvode za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode
za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran
v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini
10.483.081 EUR in odhodke v višini 10.692.973 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 209.892 EUR.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih
v višini 778.118 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb, ki
zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev, denarnega toka v letu 2008 ni bilo.
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so
sestavni del tega odloka.

2313.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
za območje urejanja PD 12/1 Jeprca

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP‑1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03), 61. in 98. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in
70/08 ZVO‑1B) in 41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 19. seji dne 9. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja PD 12/1 Jeprca
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt za območje urejanja PD 12/1 Jeprca, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane, pod številko 6013, marec 2009.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa
mejo območja urejanja, funkcijo območja, umestitev načrtovanih
ureditev v prostor, vplive in povezave s sosednjimi območji, pogoje za prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko
infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanja
narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije,
etapnost, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
1. Tekstualni del:
– odlok o občinskem lokacijskem načrtu,
2. Grafični del:
– izsek iz prostorskega plana občine
– lega prostorske ureditve v širšem
prostoru
– katastrski načrt z vrisano mejo območja
– geodetski načrt z vrisano mejo območja
– ureditvena situacija
– zasnova prometnih ureditev
– zasnova komunalne in energetske
infrastrukture
– načrt zemljiških parcel in zakoličbe

M 1:5.000
M 1:5.000
M 1:1.000
M 1:1.000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500,
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3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz prostorskega plana,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega na-

– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
občinskega lokacijskega načrta,
– spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo.
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Meja območja občinskega lokacijskega načrta poteka
po zunanjih mejah naslednjih parcel v k.o. Zbilje: 546/2, 546/3,
546/5, 546/6, 546/1, 545/3, 545/2, 648, 637 na severovzhodu,
637, 648, 639/1 na jugovzhodu, 639/1, 540/1, 540/2, 540/3,
540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 541/4, 542, 539, 538 na jugozahodu ter 538, 541/3, 544, 546/3 na zahodu.
(2) Za realizacijo občinskega lokacijskega načrta je izven
ureditvenega območja predvidena rekonstrukcija lokalne ceste
Jeprca–Zbilje ter gradnja komunalne, energetske infrastrukture
in telekomunikacijske.
5. člen
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(3) Zazidljivo območje št. 1 in 2 je dimenzij 25,0 x 13,5 m,
območje št. 3 pa 25,0 x 19,0 m. Zazidana površina objekta
lahko obsega do 80% površine zazidljivega območja. Lega in
orientacija objektov ter zunanje utrjene površine morajo omogočiti neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo za tovorna in
osebna vozila ter parkiranje. Dopustna je delitev ali združitev
zemljiških parcel in zazidljivih območij, z upoštevanjem osnovnih pogojev glede odmikov zazidljivih območij od parcelnih mej
(3,0 m na severu, 8,5 m oziroma 10,0 m na jugu ter 5,0 m na
zahodu) in prometnih površin (17,0 m od osi ceste A ter 4,5 m
od zelenice lokalne ceste na severu), stopnje zazidanosti (80%
površine povečanega zazidljivega območja) ter smeri uvozov.
(4) Tlorisni gabariti objektov niso določeni in se prilagodijo
potrebam investitorja. Podrobneje se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,
(5) Etažnost objektov je max. 2K+P+2+M, max. višina
kapi oziroma zgornjega roba venca je 10 m.
(6) Kota urejenih tal pritličja mora biti prilagojena koti
ceste A in dovozne ceste ter višini izvedenega platoja pred
objektom.
(7) Objekti morajo biti sodobno oblikovani. Fasade objektov so lahko iz toplotno izoliranih kovinskih, plastičnih ali betonskih elementov, ometa, lesa, stekla. Barve fasad naj bodo bele
ali v svetlih pastelnih tonih.
(8) Strehe objektov so lahko ravne, simetrična dvokapnice
ali enokapnice z blagim naklonom strešin (max. 17°). Sleme
mora biti orientirano po dolžini objektov, temna kritina. Nad vhodi in uvozi ter nad zunanjimi skladišči so dopustni nadstreški.
(9) Ob zahodni meji zemljiških parcel se zasadi avtohtono
listnato drevje in grmičevje, oblikovano kot zaščitno zelenje.
(10) Ob uvozih na zemljiške parcele so določene površine
za ureditev parkirišč.

(funkcija ureditvenega območja)
(1) Območje lokacijskega načrta je namenjeno za manjše
obrtno proizvodne, transportne, storitvene, poslovne, komunalne, trgovske in gostinske dejavnosti, kmetijstvo, šport in
rekreacijo pod pogojem, da dejavnosti nimajo škodljivih vplivov
na okolje ter na bivalne in delovne pogoje v območju in izven
njega.
(2) V območju urejanja niso dopustni posegi, objekti in
dejavnosti, ki so navedeni v Odloku o varstvu lokalnih virov
pitne vode v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 61/01).
(3) Na posamezni zemljiški parceli so dopustne spremembe dejavnosti skladno z osnovno namembnostjo, opredeljeno
v lokacijskem načrtu.
(4) Ureditveno območje obsega 23 zemljiških parcel.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(regulacijski elementi)
(1) Regulacijske linije (RL) so določene ob zunanjem
robu zelenice lokalne ceste in internih cest in so prikazane v
grafičnih prilogah.
(2) Gradbene meje (GM) so oddaljene 17,0 m od osi internih cest A, B in C ter min. 3,0 m roba zelenice lokalne ceste
in so prikazane v grafičnih prilogah.
(3) Odmiki zazidljivih območij od mej zemljiških parcel so
prikazani v grafičnih prilogah.
7. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zemljiških parcel št. 1, 2 in 3)
(1) Parcele so namenjene za mirne obrtno proizvodne,
storitvene, trgovske, gostinske in poslovne dejavnosti manjšega merila.
(2) Dopustno je povečanje zemljiške parcele št. 3 za do
15,0 m proti jugu, z upoštevanjem odmika 10,0 m od zahodne
meje parcele št. 544.

8. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zemljiških parcel št. od 4 do 19)
(1) Lokacijski pogoji za urejanje zemljiških parcel:
– predvidenih je 16 zemljiških parcel,
– za gradnjo objektov so določena zazidljiva območja
dimenzij 28,0 x 19,0 m, razen za zazidljiva območja št. 4, 11,
12 in 19, ki so dimezij 28,0 x 16,0 m,
– zazidana površina objektov lahko obsega do 80% površine zazidljivega območja. Lega in orientacija objektov ter
zunanje utrjene površine morajo omogočiti neoviran dovoz,
obračanje in manipulacijo za tovorna in osebna vozila ter
parkiranje,
– smeri dostopov, določene v grafični prilogi, se prilagodijo funkcionalnim potrebam na vsaki zemljiški parceli,
– ob uvozih na zemljiške parcele so določene površine
za ureditev parkirišč,
– dopustno je združevanje (max. 4 zemljiške parcele) ali
delitev zemljiških parcel in zazidljivih območij, z upoštevanjem
osnovnih pogojev glede odmikov novih zazidljivih območij od
parcelnih mej (3,0 m na severu in 7,0 m na jugu ter 5,0 m na
zahodu oziroma vzhodu) in prometnih površin (17,0 m od osi
cest A, B in C ter od 3,0 do 5,0 m od pločnika lokalne ceste
na severu), stopnje zazidanosti (80% površine zazidljivega
območja) ter smeri uvozov.
(2) Lokacijski pogoji za gradnjo objektov:
– tlorisni gabariti objektov niso določeni in se prilagodijo
potrebam investitorja. Podrobneje se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– maksimalna etažnost in višine objektov:
Lega objektov
ob lokalni cesti
osrednji del

Max. etažnost
2K+P+2+M
2K+P+2+M

Max. višina venca
oziroma zgornjega roba
venca
10,0 m
12,0 m

– kota urejenih tal pritličja objekta mora biti prilagojena
koti internih cest in višini izvedenih platojev pred objektom,
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– objekti morajo biti sodobno oblikovani. Objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti oblikovani enotno. Objekti z
večjim volumnom so lahko izvedeni z manjšim zamikom fasad,
usklajeno s funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami in možnostmi. Manjši objekti so v oblikovanju podrejeni oblikovanju
večjih objektov. Oblikovanje vhodov naj bo poudarjeno,
– fasade objektov so lahko iz toplotno izoliranih kovinskih,
plastičnih ali betonskih elementov, ometa, lesa, stekla. Barve
fasad naj bodo bele ali v svetlih pastelnih tonih,
– strehe objektov so lahko ravne, simetrične dvokapne ali
enokapne strehe z blagim naklonom strešin (max. 17°). Sleme
mora biti orientirano po dolžini objekta, temna kritina. Ločne,
žagaste ali druge industrijske strehe so dopustne le na objektih
in delih objektov, kjer to zahteva tehnološki proces,
– nad vhodi in uvozi ter nad zunanjimi skladišči so dopustni nadstreški.
9. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zemljiških parcel št. 20 in 21)
(1) Zemljiški parceli sta namenjeni za ureditev parkirišča
za tovorna vozila, dopustna je postavitev pomožnih objektov
(vratarnice, sanitarije, nadstrešnice), ki so gradbenotehnično
prilagojeni nenosilnim tlem.
(2) Dostopi so s ceste A, B, C in D.
10. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zemljiške parcele št. 22)
(1) Parcela je namenjena za mirne proizvodne, storitvene
in poslovne dejavnosti.
(2) Dostop je s cest A in D.
(3) Za gradnjo enega ali več objektov je določeno zazidljivo območje dimenzij 20,0 x 25,0 m. Zazidana površina
objektov lahko obsega do 80% površine zazidljivega območja.
Lega in orientacija objektov ter zunanje utrjene površine morajo
omogočiti neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo za tovorna in osebna vozila ter parkiranje. Smeri dostopov, določene
v grafični prilogi, se prilagodijo funkcionalnim potrebam na
gradbeni parceli.
(4) Etažnost objekta je max. 2K+P+1+M.
(5) Kota urejenih tal pritličja mora biti prilagojena koti
ceste A in višini izvedenega platoja pred objektom.
(6) Fasade objektov so lahko iz toplotno izoliranih kovinskih, plastičnih ali betonskih elementov, stekla ali ometa. Barve
fasad naj bodo bele ali v svetlih pastelnih tonih.
(7) Strehe objektov so lahko simetrične dvokapnice, naklon strešin 32° do 45°, sleme mora biti orientirano po dolžini
objekta, opečna ali njej podobna temna kritina. Dopustne so
ravne ali enokapne strehe z blagim naklonom.
(8) Ob zahodni meji zemljiške parcele se mora zasaditi
avtohtono listnato drevje in grmičevje, oblikovano kot zaščitno
zelenje.
11. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zemljiške parcele št. 23)
(1) Zemljiška parcela je namenjena za gradnjo servisa
za tovorna vozila in upravo ter ureditev parkirišča za tovorna
vozila. Dostopi so s cest D in C. Dopustna je drugačna interna
prometna ureditev gradbene parcele in priključkov na javno
prometno omrežje.
(2) Servisni objekt je predviden na jugovzhodni strani
gradbene parcele. Tlorisne dimenzije objekta so 20,0 x 15,0 m.
Gradbenotehnična zasnova objekta mora biti prilagojena nenosilnim tlem. Dopustna je sprememba lege in velikosti objekta
glede na funkcionalne potrebe.
(3) Ob južni meji zemljiške parcele se mora zasaditi avtohtono listnato drevje in grmičevje, oblikovano kot zaščitno
zelenje.
12. člen
(pogoji glede posegov po dograditvi objektov)
Po dograditvi objektov so dopustne rekonstrukcije, adaptacije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti
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objektov ali dela objektov v skladu z namembnostjo območja
in pogoji odloka ter pod pogojem, da je zagotovljeno zadostno
število parkirnih mest.
13. člen
(lokacijski pogoji za urejanje zunanjih površin)
(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine
morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(2) Na prostih površinah ob cesti A je dopustna začasna
ureditev parkirišča.
(3) Na zahodni strani ureditvenega območja je protihrupni nasip višine min. 3,0 m za zaščito stanovanjskih objektov
naselja Jeprca pred hrupom iz območja OLN. Površine ob
nasipu in nasip so ozelenjeni z avtohtonim grmičevjem in
drevjem.
(4) Vse proste površine na zemljiških parcelah se morajo urediti kot zelenice, zasajene z avtohtonim drevjem in
grmičevjem. Vsaj 10% zemljiške parcele mora biti ozelenjene
z zelenicami. Gostejša zasaditev drevja in grmičevja je ob regionalni cesti Kranj–Ljubljana in proti stanovanjskim objektom
naselja Jeprca.
(5) Višinske razlike v terenu se izvedejo z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni možno zavarovati,
so dopustni oporni zidovi, ozelenjeni z avtohtonim zelenjem
(plezalkami).
(6) Pomožni in enostavni objekti se lahko postavijo na
zazidljivem zemljišču ali na dvoriščni strani objekta tako, da
ne ovirajo prometa in manipulacije. V oblikovanju morajo biti
podrejeni osnovnemu objektu.
(7) Ograje se lahko postavijo na parcelno mejo, s soglasjem soseda mejaša. Ograje morajo biti transparentne, visoke
do 2,5 m in obojestransko ozelenjene.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE
INFRASTRUKTURE
14. člen
(prometne ureditve)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta se prometno
napaja z lokalne ceste Jeprca–Zbilje, ki se na severozahodu
priključuje na regionalno cesto RI 211 Kranj–Ljubljana.
(2) Interne ceste A, B in C se na severu priključujejo na
lokalno cesto Jeprca–Zbilje, na jugu pa na interno cesto D. Vse
zemljiške parcele so dostopne z internega cestnega omrežja.
(3) Prečni profil cest A, B, C in D:
– vozišče
2 x 3,25 m = 6,50 m
– pločnik
2 x 1,80 m = 3,60 m
– zelenica
2 x 1,95 m = 3,90 m
skupaj
14,00 m.
(4) Minimalni radiji so 15,0 m, minimalni radij uvoza na
gradbene parcele je 7,0 m.
(5) Lokalna cesta Jeprca–Zbilje se rekonstruira za pričakovan promet.
15. člen
(interni in mirujoči promet)
(1) Na zemljiških parcelah je treba zagotoviti ustrezno površino za neoviran dovoz, obračanje in manipulacijo
vozil ter parkiranje. Dopustne so spremembe dovozov na
zemljiške parcele, skladno s funkcionalnimi potrebami in
možnostmi.
(2) Na vsaki zemljiški parceli je treba zagotoviti zadostno
število parkirnih mest. Število parkirnih mest mora biti v skladu
z normativi za posamezno dejavnost.
(3) Dostopi na zemljiške parcele in interne prometne površine morajo biti urejeni tako, da je omogočen neoviran dovoz
urgentnih in gasilskih vozil.
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
16. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na
javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo in telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu
s smernicami. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja
morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
17. člen
(projektne rešitve)
(1) Vodovod:
– oskrba ureditvenega območja z vodo bo iz predvidenega vodovoda DN 150 mm ob lokalni cesti. Sekundarni vodovodi
DN 100 mm potekajo ob cestnem omrežju cone v obliki dvojne
zanke. Na sekundarnem vodovodnem omrežju so hidranti za
zagotavljanje požarne varnosti in odcepi za hišne vodovodne
priključke za posamezne objekte,
– za večje potrebe po tehnološki vodi se morajo uporabljati zaprte sisteme z reciklažo,
– za ureditev oskrbe z vodo celotnem na območju med
črpališčem Svetje in Smlednikom je predvidena obnova vodovoda in vgradnja cevi DN 150 mm.
(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,
– komunalne odpadne vode iz objektov bodo speljane
v javno kanalizacijo, ki poteka po internih cestah. Komunalne
odpadne vode iz objektov bodo speljane v javno kanalizacijo, ki
poteka po internih cestah do predvidene kanalizacije v naselju
Žeje (Programska rešitev Izgradnja kanalizacije za naselje
Zbilje v Občini Medvode, JP Vodovod‑Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, april 2006). Projektna dokumentacija mora smiselno
upoštevati projektno nalogo št. 3128K, »Gradnja kanalizacije
na območju urejanja PD 12/1‑Jeprca«, ki jo je izdelal Vodovod
Kanalizacija d.o.o., oktobra 2007,
– padavinske odpadne vode s streh objektov se bodo
odvajale preko peskolovov v ponikovalnice na gradbenih parcelah,
– padavinske odpadne vode s cest se odvajajo preko cestnih požiralnikov v padavinsko odpadno kanalizacijo z iztokom
v ponikovalnico preko lovilca olj oziroma preko čistilne naprave
padavinske odpadne vode,
– padavinske odpadne vode z internih parkirišč, manipulativnih in drugih utrjenih povoznih površin se odvajajo v
ponikovalnice preko lovilcev olj, za katere mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje. V primeru onesnaženja padavinskih
odpadnih voda z usedljivimi ali plavajočimi snovmi oziroma, če
so na gradbeni parceli parkirana ali skladiščena motorna vozila
ali je dejavnost trgovine rabljenih motornih vozil, vzdrževanja
in popravila ali razgradnje motornih vozil, je treba padavinsko
odpadno vodo zajeti in obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni
napravi padavinskih odpadnih voda,
– tehnološke in druge odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo odpadnih voda ustrezno očistiti. Zagotovljeno mora biti zadržanje, čiščenje in neutralizacija onesnaženih
vod ob intervenciji,
– kanalizacija komunalnih in padavinskih odpadnih voda
mora biti izvedena vodotesno,
– pri načrtovanju in izvajanju odvajanja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
(3) Elektrika:
– napajanje območja z električno energijo bo iz predvidene transformatorske postaje (parcela št. 20), ki bo z SN

Uradni list Republike Slovenije
kablom vezana na transformatorski postaji K7206 in K7161. SN
kabli bodo potekali v kabelski kanalizaciji ob internem cestnem
omrežju. Dopustna je postavitev več transformatorskih postaj v
območju OLN, skladno s potrebami,
– napajanje objektov z električno energijo bo po nizkonapetostnih kablih v kabelski kanalizaciji ob cestnem omrežju.
(4) Javna razsvetljava:
– javna razsvetljava je predvidena s tipskimi svetilkami ob
cestah. Napajanje bo s kabli v kabelski kanalizaciji iz prižigališča ob transformatorski postaji.
(5) Ogrevanje:
– ogrevanje objektov bo z malimi plinskimi cisternami
ali s kurilnim oljem. Dopustno je ogrevanje objektov z drugimi
alternativnimi in obnovljivimi viri,
– plinske cisterne, cisterne za kurilno olje in kotlovnice
morajo biti izvedeni po predpisih, ki urejajo gradnjo teh prostorov in naprav.
(6) Telekomunikacije:
– objekti bodo z zemeljskim kablom priključeni na telefonsko centralo v Medvodah.
(7) Odstranjevanje odpadkov:
– na vsaki zemljiški parceli mora biti zbirno in odjemno
mesto za komunalne odpadke, dostopno za komunalna vozila.
Prostor, kjer bodo nameščene posode, mora biti utrjen, pokrit
in ograjen in urejen tako, da je možno redno čiščenje. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in varno
ravnanje s posebnimi odpadki.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
18. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje in obratovanja je treba upoštevati in
izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaževanjem zraka tako,
da ne presežejo dovoljenih nivojev. Ti ukrepi so predvsem: vlaženje in prekrivanje sipkih materialov in nezaščitenih površin,
prepoved kurjenja, uporaba tehničnih plinov po predpisih, uporaba tehnično brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev,
utrjene in redno čiščene dovozne poti itd.
(2) Vsi izpusti iz objektov (klimatski, ostali zračniki) morajo
biti nameščeni na strehe objektov in opremljeni z ustreznimi
filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami. Vse naprave morajo
ustrezati predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.
19. člen
(varstvo podzemne vode)
(1) Območje lokacijskega načrta je v 3. varstvenem pasu
vodnih virov. V območju ni dovoljena gradnja proizvodnih, energetskih, obrtnih in servisnih objektov, ki pomenijo nevarnost za
vir pitne vode in bistveno zmanjšujejo izdatnost vodnega vira.
Urejanje območja mora predvideti in zagotavljati vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo, da bo preprečeno onesnaževanje podzemnih voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(2) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine
morajo biti asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane preko peskolovov in lovilcev olj v ponikovalnice.
Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in praznjenje vsebine
lovilcev olj ter predaja le te pooblaščenim organizacijam. Ceste
morajo biti urejene tako, da ni ogrožena podzemna voda, hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate in škodljive snovi
po cestah je omejena na 40 km/h. Na cestah je treba namestiti
opozorilne table.
(3) Javno in interno kanalizacijsko omrežje in priključki na
objekte morajo biti vodotesni, kar izvajalec dokaže z atestom.
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(4) Skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov in nevarnih
snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite. Imeti morajo lovilne
sklede, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo. Vsa
začasna in stalna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo
izliva v okolje.
(5) Temeljenje objektov ne sme posegati v omočeni del
vodonosnika. Morebitno vrtanje se lahko izvaja samo z uporabo materialov, izplak in dodatkov, ki so dovoljeni za vrtanje na
VVO območjih pitne vode.
(6) V zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati
materialov, ki bi lahko z izpiranjem, izluževanjem ipd. onesnažili
podzemno vodo.
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(varstvo tal)

21. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta uvrščamo v III. območje
varstva pred hrupom. Upravljalec regionalne ceste R1 211
Kranj–Ljubljana ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva
pred prometnim hrupom za načrtovane objekte, kot tudi ne
zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica
obratovanja navezovalne ceste, glede na načrtovane ukrepe
zaščite v sklopu izgradnje le‑te.
(2) V ureditveno območje se lahko umeščajo dejavnosti, ki
ne povzročajo prekomernega hrupa tako, da predpisane mejne
ravni hrupa ne bodo presežene.
(3) Viri hrupa se morajo postaviti čim bolj stran od najbližjih stanovanjskih objektov. Prostori, v katerih bodo nameščeni
hrupnejši agregati, se morajo protihrupno izolirati.
(4) Na zahodni strani ureditvenega območja je protihrupni
nasip višine min. 3,0 m za zaščito stanovanjskih objektov naslje
Jeprca pred hrupom iz območja OLN. Kolikor meritve hrupa
zaradi dejavnosti in prometa v ureditvenem območju pokažejo,
da na posameznih mestih v območju ali na sosednjih zemljiščih hrup presega dovoljene nivoje, je treba izvesti ustrezne
dodatne protihrupne ukrepe (npr. protihrupne ovire, dodatne
zasaditve, tehnične ukrepe na objektih in napravah itd.).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter
in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je treba zagotoviti
ustrezne odmike med objekti in požarno ločitev posameznih
prostorov v objektih.
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(3) Dovozi z internih cest ter utrjene površine ob objektih
morajo omogočati dostop intervencijskim vozilom in gasilcem.
Delovne površine za gasilska vozila so na javnih cestah in na
manipulativnih površinah ob objektih.
(4) Za gašenje požarov je predvideno hidrantno omrežje
na javnem vodovodu. Hidranti so na razdalji 80 m.
(5) V objektih se izvede notranje hidrantno omrežje v
skladu s požarno obremenitvijo.

VIII. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)

20. člen
(1) Posegi pri urejanju območja se naj izvajajo le v območju OLN. Posegi pri urejanju prometnih in manipulativnih
površin ter gradnji komunalne in energetske infrastrukture se
izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov
se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je treba
preprečiti odtekanje vode na kmetijska in gozdna zemljišča.
Predvideti je treba posebne ukrepe za ravnanje, odstranitev in
odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(3) Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za
kasnejšo sanacijo zemljišča in ureditev zelenic. Deponija se
uredi tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina. Deponija mora biti zaščitena pred onesnaževanjem in erozijskimi
procesi.
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Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični pri-

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
24. člen
(etape izvajanja)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
– gradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture – komunalna infrastruktura,
– gradnja objektov, ureditve in ukrepi za varstvo okolja,
(2) Etape iz prvega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali
sočasno, glede na potrebe.
(3) Objekti in ureditve za varstvo okolja morajo biti urejeni
na vsaki gradbeni parceli v skladu s posamezno etapo.
(4) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s
tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja
namembnost prostora.
(5) Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte
je uporabno dovoljenje za prometno ter komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko infrastrukturo.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
(1) Zagotoviti prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo usklajeno z gradnjo objektov.
(2) Urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov.
(3) V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev.
(4) Investitorji objektov so dolžni, pred vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasja pristojnih nosilcev
urejanja prostora k predvidenim projektnim rešitvam objektov,
zunanjih površin in priključkov na infrastrukturo.
(5) Investitor je dolžan načrtovati ustrezno protihrupno
zaščito za predvidene objekte, ureditve in naprave v skladu z
veljavno zakonodajo in pri tem upoštevati obstoječe in predvidene nivoje hrupa na tem območju.
(6) Investitorji so dolžni, pred pridobitvijo gradbenega za
predvidene objekte in ureditve, pridobiti vodno soglasje.
(7) Obveznosti investitorjev in izvajalcev pred in med
gradnjo ter po izgradnji objektov in ureditev:
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
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– zagotoviti sanacijo poškodovanih objektov, zemljišč ter
cest in poti zaradi gradnje objektov v ureditvenem območju
ter gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
– organizirati promet v času gradnje tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju in da
se prometna varnost bistveno ne poslabša,
– odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne vplive, ki bi nastali zaradi gradnje in obratovanja objektov.

Uradni list Republike Slovenije
METLIKA
2314.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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 in 110/02 – ZDT‑B) in 18. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 61/02) je Občinski svet Občine Metlika na 20. redni seji dne 12. 6. 2009 sprejel

XI. TOLERANCE

ODLOK
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2009

26. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z
gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in
okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja poteka ter spremembe širine
internih cest, pločnikov in zelenic, v skladu s pričakovanim
prometom, ki se določijo v projektu za pridobitev gradbenga
dovoljenja.
(3) Dopustne so spremembe višin platojev zaradi ustreznejših rešitev.
(4) Odstopanja višinskih gabaritov objektov so lahko do
+1,0 m, objekti so lahko nižji.
(5) Dopustne so spremembe rešitev komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, njihovega poteka in mesta priključevanja od prikazanih, kolikor gre za
prilagajanje stanju na terenu, lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno
tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
(6) Dopustne so spremembe načinov ogrevanja objektov
z uvajanjem drugih alternativnih in obnovljivih virov.

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 12/09) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

70

71

72

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
28. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled
na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Ljubljana ‑ Šiška in na
Občini Medvode.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

73
74

II.
40

Št. 003-2/06-24
Medvode, dne 9. junija 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2009

41

v EUR
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.405.023,24
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.440.695,69
DAVČNI PRIHODKI
4.672.887,69
700 Davki na dohodek in dobiček
4.200.400,92
703 Davki na premoženje
330.791,45
704 Domači davki na blago in storitve
171.695,32
NEDAVČNI PRIHODKI
1.767.808,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
144.663,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Denarne kazni
4.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.613.145,00
KAPITALSKI PRIHODKI
690.600,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
600,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
690.000,00
PREJETE DONACIJE
28.680,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
28.680,00
TRANSFERNI PRIHODKI
5.245.047,55
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.719.024,01
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev prorač. EU
2.526.023,54
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.694.981,17
TEKOČI ODHODKI
2.031.930,89
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
361.946,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
59.639,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.509.745,89
403 Plačila domačih obresti
40.600,00
409 Rezerve
60.000,00
TEKOČI TRANSFERI
2.343.263,35
410 Subvencije
191.543,91
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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 PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
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.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

1.392.124,99
291.757,31
467.837,14
7.908.872,04
7.908.872,04
410.914,89
137.375,00
273.539,89
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3. člen
Sredstva iz naslova vračanj v javno telekomunikacijsko
omrežje, ki pripadajo lokalni skupnosti se namenijo izključno
za investicije v infrastrukturo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-137/2009
Metlika, dne 12. junija 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

–289.957,93

MIRNA PEČ
2315.
–276.320,93

1.890.501,45

4.800,00
4.800,00
4.800,00

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni
enoti

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti
Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne
7. 6. 2009, na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o lokalnih volitev (Uradni list RS, št. 94/07, ZLV‑UPB3 in 45/08) in
zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov
pri ugotavljanju izida glasovanja za člana občinskega sveta, na
nadomestnih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Mirna
Peč dne 7. junija 2009,
ugotovila
1.
1. Na nadomestnih volitvah 7. junija 2009 je imelo pravico
glasovati skupaj 703 volivcev, od tega:
a) 703 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 277 volivcev ali 39,40% od vseh
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 277 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku.

4.800,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
117.035,08
117.035,08
117.035,08
–332.193,01
–47.035,08
289.957,93
332.193,01
«

2.
Za volitve člana občinskega sveta je bilo oddanih 277
glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Veljavnih glasovnic je bilo 277.
Posamezni kandidati so v 1. volilni enoti: Mirna Peč – Ivanja vas, Češence, Prisojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila,
Trg, Grč Vrh, Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt,
Malenska vas dobili naslednje število glasov:
1. LAMBERT PATE
25 glasov
9,00%
2. mag. MARTINA ŽAGAR
88 glasov
31,80%
3. GREGOR PARKELJ
164 glasov
59,20%.
V volilni enoti so volili enega nadomestnega kandidata
za člana občinskega sveta. Glede na to in glede na navedeno število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, je
bil v Občinski svet Občine Mirna Peč, ki šteje 10 članov,
izvoljen kandidat:
Gregor PARKELJ, rojen 11. 5. 1975, Trg 46, 8216 Mirna
Peč,
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predlagatelja: Primoža Novljana in skupina volivcev.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu občine, Državni
volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinska volilna komisija
Mirna Peč, Trg 2
Št. 040-09/2009-3
Mirna Peč, dne 8. junija 2009
Predsednica
Zofija Redek l.r.

OSILNICA
2316.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in
Osilnica«

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo RS, 58/99 in Uradno glasilo Občine Kostel 07/02), 15. člena
Statuta Občine Osilnica, (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –
popr.), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08)
sta Občinski svet Občine Kostel na 22. redni seji dne 5. 6.
2009 in Občinski svet Občine Osilnica na 18. redni seji dne
5. 6. 2009 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«
1. člen
S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja
organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne
občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Kostel in Občina Osilnica ustanovita organ skupne
občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave
na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinske finančne in računovodske službe,
– prostorskega načrtovanja in varstva okolja,
– zagotavljanja in izvajanja obvezne gospodarske javne
službe.
Ustanoviteljske pravice občin izvršujeta župana občin
ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega
odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje
organa skupne uprave, za kar sta pristojna občinska sveta.
Župana imenujeta in razrešujeta vodjo medobčinske
uprave, sprejemata kadrovski načrt, program dela in finančni
načrt medobčinske uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja
medobčinske uprave.
3. člen
Ime organa skupne občinske uprave je MEDOBČINSKA
UPRAVA OBČIN KOSTEL IN OSILNICA (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava).
V medobčinski upravi je ustanovljen Medobčinski režijski
obrat za zagotavljanje nalog občinskih javnih služb.
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Sedež medobčinske uprave je v Občini Kostel, Fara 30,
1336 Kostel.
Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Medobčinska uprava občin Kostel
in Osilnica«.
4. člen
Medobčinska uprava, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin
ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
in sicer:
– naloge občinske inšpekcije,
– proračunsko računovodstvo, knjigovodstvo,
– notranji finančni nadzor,
– strokovne naloge načrtovanja prostora in varstva okolja.
Medobčinski režijski obrat, v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, opravlja
strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem javnih
služb.
5. člen
Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic medobčinske uprave. Pooblaščene uradne osebe
medobčinske uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo
o prekrških iz občinske pristojnosti.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti
nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog
ravnati po usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere
krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje
nalogo.
O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinske
uprave pa o stvari tudi odloči.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega
v medobčinski upravi odgovarjajo občini ustanoviteljici solidarno.
7. člen
Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih
uslužbencih. Vodja (direktor) medobčinske uprave je uradnik
na položaju.
Predstojnika medobčinske uprave sta župana občin ustanoviteljic, ki izvršujeta pravice občin ustanoviteljic, kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Župana lahko skleneta pisni sporazum, da bo naloge vodje medobčinske uprave opravljal tajnik občine ustanoviteljice.
8. člen
Vodja medobčinske uprave za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice
odgovarja županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske
uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko
upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih za-
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devah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so
potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela
medobčinske uprave.
9. člen
Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za
javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršujeta župana občin
ustanoviteljic oziroma vodja medobčinske uprave na podlagi
njunega pooblastila.
10. člen
Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici, in sicer glede na
izračun v skladu s 13. členom ZFO‑1, v naslednjem razmerju:
– Občina Kostel 64,10%
– Občina Osilnica 35,90%.
11. člen
Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež oziroma v
drugih prostorih, za katere se dogovorita občini ustanoviteljici.
Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, v skladu s predpisi o javnem naročanju naroči župan občine
ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župana občin ustanoviteljic imenujeta v komisijo po enega
člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in
uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja,
si občini ustanoviteljici medobčinske uprave delita v razmerju,
določenim v prejšnjem členu.
12. člen
Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog
vodje medobčinske uprave določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima
medobčinska uprava sedež.
Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je priloga
k njunima proračunoma.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je njen vodja.
13. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz
medobčinske uprave tako, da svojo namero s sklepom občinskega sveta pisno poda županu soustanoviteljice.
Občinski svet občine soustanoviteljice namero obravnava
in sprejme ugotovitveni sklep praviloma v roku 6 mesecev.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko oba občinska
sveta občin ustanoviteljic potrdita izstop z ugotovitvenim sklepom in ko poravna vse obveznosti do medobčinske uprave.
V primeru prenehanja delovanja medobčinske uprave,
prevzameta občini število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala v posamezni občini ustanoviteljici na dan pred začetkom
delovanja skupne občinske uprave. Tem zaposlenim se ne
sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni
občinski upravi.
Javni uslužbenci, ki se na novo zaposlijo po začetku delovanja medobčinske uprave, postanejo obveznost občin ustanoviteljic in o njihovi nadaljnji zaposlitvi se morajo medsebojno
dogovoriti. Če nobena od preostalih občin ustanoviteljic po
prenehanju delovanja medobčinske uprave ne prevzame teh
uslužbencev, sta jim občini dolžni zagotoviti pravice, določene
v zakonodaji glede presežnih uslužbencev v skladu z deleži,
dogovorjenimi v 10. členu tega odloka.
V primeru prenehanja delovanja medobčinske uprave
pripada posamezni občini ustanoviteljici vrednost sredstev
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medobčinske uprave v razmerju, kot je bilo sofinanciranje
pridobitve teh sredstev na dan prenehanja delovanja medobčinske uprave.
Z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa obeh občinskih
svetov občin ustanoviteljic prične teči prehodno obdobje 6 mesecev do prenehanja delovanja medobčinske uprave. V tem
obdobju sta občini ustanoviteljici dolžni zagotoviti financiranje
delovanja medobčinske uprave.
14. člen
Najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka
sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi, kadrovski načrt in najpozneje
v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo medobčinske uprave.
15. člen
Medobčinska uprava prične z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame medobčinska uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih
upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali
strokovno tehnična delovna mesta občinskih uprav.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinski upravi
ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem,
zaposlenim v medobčinski upravi ne more poslabšati položaj
glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne
občine ustanoviteljice.
16. člen
Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v uradnih
glasilih občin najpozneje v petnajstih dneh po sprejemu na seji
tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave zadnji odločal.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032‑4/2008‑3
Kostel, dne 5. junija 2009
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.
Št. 032-0004/2009-8
Osilnica, dne 5. junija 2009
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2317.

Sklep o začetku priprave dopolnitev
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za
ureditvena območja naselij in odprt prostor
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 57. člena, v povezavi s 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske
Konjice sprejel

Stran
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SKLEP
o začetku priprave dopolnitev sprememb
in dopolnitev odloka o PUP za ureditvena
območja naselij in odprt prostor Občine
Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 123/04)
1. Ocena stanja in razlogi
Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP za ureditvena
območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 123/04) je treba dopolniti, ker so sprejeti novi podzakonski predpisi. Posamezne opredelitve v
prostorskem aktu je treba tekstualno prilagoditi na novo
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08).
Razlogi za spremembe in dopolnitve PUP so:
– določitev pogojev gradnje za enostavne in nezahtevne
objekte.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno
opredeljeno območje projekta št. 338.A/04, ki je sestavni del
veljavnega odloka in se v obsegu ne spreminja s to dopolnitvijo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbela v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) Občina Slovenske
Konjice.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta

junij 2009

Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP

junij 2009

Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o
30 dni
izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta

7 dni

Pridobivanje smernic

30 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka

7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava

30 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov

7 dni po zaključku
javne razgrnitve

Pridobivanje mnenj

30 dni

Stališča do pripomb in predlogov

takoj od
opredelitve
načrtovalca

Priprava usklajenega predloga

7 dni

7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0004/200913131
Slovenske Konjice, dne 11. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠENTJUR
2318.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP, 66/93
– Zakon o spremembah Zakona o valorizaciji denarnih kazni
za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, 8/96, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) sta Občinski svet Občine Šentjur na 19. redni seji dne 22. aprila 2009 in dr. Cvetka
Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje, sprejela

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Inštitut za okolje in prostor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje
in prostor (Uradni list RS, št. 58/07) se v preambuli besedilo
»Tina Sirše, dipl. inž. zootehnike, Šmarška 27, 3320 Velenje«
nadomesti z besedilom »dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova
35, 3320 Velenje«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega delovanja znašajo 667,67 eurov, Občina Šentjur od tega
zagotovi 12,5 odstotka, dr. Cvetka Ribarič Lasnik pa 87,5
odstotka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006(232)
Šentjur, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

Sprejemanje odloka na občinskem svetu november 2009
Objava v Uradnem listu RS

november 2009

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je treba vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine
Zavod RS za gozdove.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice,
3210 Slovenske Konjice.
Za Izdelovalca dopolnitev za spremembo in dopolnitev
Odloka o PUP je investitor izbral: URBANA Kočar in Kočar
d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor

IOP Celje
dr. Cvetka Ribarič Lasnik l.r.

VIPAVA
2319.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2007

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06 in 14/07), četrte alinee drugega odstavka 29. člena

Uradni list Republike Slovenije
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/03, 56/02, 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na
23. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2007 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v€
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Realizacija
2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.948.457
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.915.372
70 DAVČNI PRIHODKI
3.057.319
700 Davki na dohodek in dobiček
2.603.263
703 Davki na premoženje
274.014
704 Domači davki na blago in storitve
180.042
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
858.053
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
700.260
711 Takse in pristojbine
4.385
712 Denarne kazni
872
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.020
714 Drugi nedavčni prihodki
109.516
72 KAPITALSKI PRIHODKI
196.283
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
196.283
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
8.952
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.952
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
827.850
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
827.850
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Sredstva EU, evropskega sklada za
regionalni razvoj
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.726.946
40 TEKOČI ODHODKI
832.979
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
183.945
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
35.158
402 Izdatki za blago in storitve
613.876
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
1.263.523
410 Subvencije
12.519
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
718.550
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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 prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. por.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH 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+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.‑II.‑V.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2007
9009 Splošni sklad za drugo

6411

140.168
392.286
3.453.030
3.453.030
177.414
169.559
7.855
–778.489

2.290
2.290

2.290
689
689

689

1.601

–776.887
778.489

371.792

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2009
Vipava, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

Stran
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vipava za leto 2008

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
127/06 in 14/07), četrte alinee drugega odstavka 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/03, 56/02, 110/02) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02) je svet Občine Vipava na
23. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava
za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Vipava za leto 2008 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

Uradni list Republike Slovenije

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v€
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Realizacija
2008
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.287.848
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.305.117
DAVČNI PRIHODKI
3.388.590
700 Davki na dohodek in dobiček
2.722.768
703 Davki na premoženje
398.130
704 Domači davki na blago in storitve
267.692
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
916.527
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
564.838
711 Takse in pristojbine
1.366
712 Denarne kazni
5.740
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.018
714 Drugi nedavčni prihodki
337.565
KAPITALSKI PRIHODKI
67.727
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
59.622
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
8.105
PREJETE DONACIJE
14.162
730 Prejete donacije iz domačih virov
14.162
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
900.842
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
322.916
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev
proračuna EU
577.926
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.793.205
TEKOČI ODHODKI
930.384
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
198.211
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
37.309
402 Izdatki za blago in storitve
689.021
403 Plačila domačih obresti
5.843
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
1.351.753
410 Subvencije
39.912

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50

55
IX.
X.
XI.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam, ki niso pror. por.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.‑II.‑V.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008
9009 Splošni sklad za drugo

713.944
149.028
448.869
3.237.026
3.237.026
274.042
262.042
12.000
–505.357

208.147
208.147
205.857
2.290
18.384
18.384
17.695
689

189.763

–315.594
505.357

56.359

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2009
Vipava, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2321.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela
in cerkve sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna
spomenika lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji 4. junija 2009 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve
sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razglasita:
1. enota dediščine: Erzelj cerkev sv. Mihaela, EŠD 3649
2. enota dediščine: Erzelj cerkev sv. Lovrenca, EŠD
3647.
Enoti iz prejšnjega odstavka imata vrednote sakralnega
spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Cerkvi sv. Mihaela in sv. Lovrenca iz konca 15. stoletja
sta pozidani v sklopu pomembnega srednjeveškega gradu
oglejskih patriarhov, ki se kot Castrum montis sancti Michaelis
prvič omenja leta 1352, sami cerkvi z vasjo pa sta omenjeni
že leta 1275.
– cerkev sv. Mihaela: Barokizirana cerkev. Posvečena je
bila leta 1466, v notranjosti so se ohranili fragmenti stenske
poslikave iz zadnje četrtine 15. stoletja.
– cerkev sv. Lovrenca: Poznogotska cerkev. Ohranjena
poslikava na stropu prezbiterija izvira iz srede 16. stoletja.
4. člen
Lokacija spomenika
Enota dediščine
Cerkev sv. Mihaela
Cerkev sv. Lovrenca

Katastrska občina Parcelna Cela/del
številka
K.o. Erzelj
37
1/1
k.o. Erzelj
44/1
1/1
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upoštevanja kulturnovarstvenih pogojev, oziroma konservatorskega programa, ki ga ta izda:
– spremeniti dele stavbe oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše ali prvotno stanje, seveda samo na podlagi predhodnih
konservatorskih raziskav;
– izvajati znanstveno raziskovalna dela;
– spremeniti ali dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni
mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti.
7. člen
Lastniki spomenika morajo s spomenikom ravnati kot
dobri gospodarji, ga vzdrževati na lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo substanco, podobo in položaj v okolici, varovati
spomenik pred nevarnostjo delovanja naravnih sil ali človeškega ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni organizaciji. Za vsak
poseg v spomenik, njegove dele, opremo in vplivno območje
spomenika je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na
njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje ZVKDS, Območna
enota Nova Gorica.
8. člen
Opis varstvenega režima za vplivno območje spomenika
Cerkvi stojita znotraj razglašenega spomenika Erzelj protiturški Tabor, EŠD 4977, katerega varstveni režim velja tudi za
vplivno območje cerkve sv. Mihaela in cerkve sv. Lovrenca.
9. člen
Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu kulturne dediščine
daje strokovnim organizacijam, opravlja za območje Občine Vipava Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Nova Gorica.
10. člen
Pravni status nepremičnega spomenika in njegovega
vplivnega območja se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika.
11. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2009
Vipava, dne 4. junija 2009
Župan
Občina Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

Meja spomenika je vrisana na temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000.
5. člen
Opis vplivnega območja spomenika
Vplivno območje se pokriva z vplivnim razglašenega spomenika Erzelj protiturški Tabor, EŠD 4977.
6. člen
Opis varstvenega režima
Za obe enoti dediščine je določen varstveni režim, ki
prepoveduje:
– objekt poškodovati ali podreti;
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo;
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturne členitve, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo,
materiale, barve, detajle ipd.;
– na objekt nameščati razne antene, oddajnike;
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do
sosednjih stavb;
– spreminjati ožjo okolico.
Izjemoma je možno ob izdanem kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, na osnovi
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ZAGORJE OB SAVI
2322.

Končno poročilo o izidu svetovalnega
referenduma o sosežigu
odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d.
Trbovlje, ki je bil v nedeljo, 7. junija 2009

KONČNO POROČILO
o izidu svetovalnega referenduma o sosežigu
odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d.
Trbovlje, ki je bil v nedeljo, 7. junija 2009
Občinska volilna komisija daje na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, ZLV – UPB3), v
povezavi s 50. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 26/07, ZRLI – UPB2) naslednje poročilo o
izidu referenduma:

Stran
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Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na 17. redni seji
20. 4. 2009 sprejel Odlok o razpisu svetovalnega referenduma
o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje (Uradni list RS, št. 32/09).
Glasovanje na referendumu se je izvedlo v nedeljo, 7. junija 2009.
Kot referendumsko območje je bilo določeno območje
celotne Občine Zagorje ob Savi.
Občinska volilna komisija je na podlagi zapisnikov o delu
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge
Cement d.d. Trbovlje, ki je bil v nedeljo, 7. 6. 2009, ugotovila
rezultate glasovanja ter izid svetovalnega referenduma, v skladu z Zakonom o referendumu in Zakonom o lakalnih volitvah,
in sicer:
1. V volilne imenike na referendumskem območju v občini
Zagorje ob Savi je vpisanih 14.295 volivcev.
2. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 6848 volivcev
3. S potrdilom ni glasoval nihče.
4. Po pošti so glasovali 3 volivci.
5. Predčasno je glasovalo 206 volivcev.
6. Skupaj je glasovalo 6851 volivcev (47,93%).
(2 +3+4+5)
7. Skupaj je bilo 6786 veljavnih glasovnic.
8. Ker so bile prazne, oziroma neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj
neveljavnih 64 glasovnic.
Izid glasovanja:
1. Število volivcev, ki so glasovali ZA: 422 glasov
(6,2187%)
2. Število volivcev, ki so glasovali PROTI: 6364 glasov
(93,7813%).
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je odločitev na
svetovalnem referendumu bila, da so volivci PROTI sosežigu
odpadkov v cemenrtarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje.
Razpredelnica o glasovanju na posameznih voliščih,
vključno z neveljavnimi glasovi, volilnimi upravičenci in udeležbo, je sestavni del tega poročila.
Št. 042-1/2009
Zagorje ob Savi, dne 8. junija 2009
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.
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SVETOVALNI REFERENDUM
o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge Cement d.d. Trbovlje

PROSTOR DELAVSKEGA DOMA I.
PROSTOR DELAVSKEGA DOMA II.
PROSTOR KOMUNALE ZAGORJE D.O.O.
PROSTOR GOSTILNE AŠIČ
PROSTORI KS RUDNIK TOPLICE
OŠ TONE OKROGAR
DPO RAVENSKA VAS
GASILSKI DOM KOTREDEŽ
PROSTOR KS FRANC FARČNIK
PISARNA NK ZAGORJE -TRIBUNE
PROSTOR PZ LOŠKI GLAS
PROSTOR DOMA KULTURE KISOVEC
PROSTOR FORTUNE - PIL D.O.O. KISOVEC
GASILSKI DOM ČOLNIŠČE
V PROSTORIH OŠ IVAN KAVČIČ
V PROSTORIH ZOREC ANTONA
V PROSTORIH KS IZLAKE
V PROSTORIH HOTELA MEDIJSKE TOPLICE
PROSTOR TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠENTGOTARD
PROSTOR KS ČEMŠENIK
HIŠA ŠTRAJHAR FRANCA, JESENOVO
HIŠA MOŽGON EMILA, JESENOVO
OŠ MLINŠE
HIŠA OCEPEK ALOJZA, VRH PRI MLINŠAH
HIŠA VOJKA HRIBARJA, BREZNIK
GASILSKI DOM KANDRŠE
GASILSKI DOM KOLOVRAT
PROSTORI ROME JANEZA, BRIŠE
OSNOVNA ŠOLA SENOŽETI
HIŠA KLANČIŠAR VILIJA, KAL
PROSTORI GD TIRNA
HIŠA POZNAJELŠEK, ROVIŠČE
GASILSKI DOM PODKUM
HIŠA ZUPANC FRANČIŠKA, BOROVAK PRI PODKUMU
GASILSKO DRUŠTVO PADEŽ
PROSTOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA ŠKLENDROVEC, PODKUM
PREDČASNO GLASOVANJE
GLASOVANJE PO POŠTI
SKUPAJ

Volišče

Končni izid glasovanja

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
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ŽELEZNIKI

2323.

Statut Občine Železniki

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
76/08) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne
4. 6. 2009 sprejel

STATUT
Občine Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Železniki je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Davča,
Dolenja vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri
Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne,
Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrekve, Zabrdo, Zala, Zali Log, Zgornja
Sorica, Zgornje Danje in Železniki.
Sedež občine je v Železnikih, Češnjica 48.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
2. člen
Na območju Občine Železniki so ustanovljeni ožji deli
občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih
delov Občine Železniki so določeni s tem statutom in odlokom
občine.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Davča zajema naselji Davča (razen
h. št. 55‑58) in Podporezen (h. št. 6);
2. Krajevna skupnost Dolenja vas zajema naselje Dolenja
vas;
3. Krajevna skupnost Dražgoše ‑ Rudno zajema naselji
Dražgoše in Rudno;
4. Krajevna skupnost Selca zajema naselja Golica, Kališe,
Lajše, Selca, Topolje in Zabrekve;
5. Krajevna skupnost Sorica zajema naselja Podporezen
(h. št. 1–5), Spodnje Danje, Spodnja Sorica, Zabrdo, Zgornje
Danje in Zgornja Sorica;
6. Krajevna skupnost Železniki zajema naselja Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Potok, Prtovč, Ravne,
Smoleva, Studeno, Torka, Zala, Zali Log, Železniki in Davča
(h. št. 55–58).
3. člen
Občina Železniki (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve
javnega pomena, ki zadevajo občane in izvršuje posamezne
naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih zadevah javnega pomena po
organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev javnega
pomena tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko
iniciativo.
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Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna
podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina ima svoj grb, zastavo, žig, pečat in praznik, katerih
oblika, vsebina in uporaba je določena tudi z odloki.
Občina praznuje svoj praznik 30. 6.
Grb Občine Železniki ima obliko poznogotskega ščita. Grb
je razdeljen diagonalno na štiri polja in prikazuje geografsko
značilnost občine. Plavž je osnovni motiv grba, ob straneh
pa sta vkomponirana dva ročno kovana žeblja. V petih poljih,
gledano od spredaj, je v desnem znak čipkarstva, »klekelj«, v
levem pa smrekova vejica, ki simbolizira gozdarstvo občine.
Grb je izražen v sledečih barvah: modra: Pantone 355 (C), zelena: Pantone 2995 (C), rumena: Pantone 116 (C), črna, siva:
Pantone 428 (C), 429 (C), 431 (C), 432 (C).
Zastava Občine Železniki je diagonalno razdeljena na
tri polja, od katerih sta zunanji polji v zeleni Pantone 2995 (C)
barvi in srednje polje v beli barvi. Grb je vkomponiran v belem
polju, in sicer v četrtinki gledano od vrha zastave.
Občina Železniki ima žig in pečat, ki sta okrogle oblike in
imata v zgornji polovici na svojem obodu besedilo: »OBČINA
ŽELEZNIKI«, v sredini pa grb Občine Železniki. Žig in pečat sta
izdelana v dveh velikostih s premerom 30 mm in 20 mm.
Žig je pečat izdelan iz kovine.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske
akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
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– pospešuje gospodarski razvoj,
– v skladu z zakonom opravlja podporne aktivnosti za
razvoj gostinstva, turizma in kmetijstva,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
– ustanavlja javna podjetja občinskega pomena,
– vodi javna podjetja.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– upravlja lokalne javne službe,
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno‑izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno‑izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec) zavod, zdravstveni zavod in v skladu z zakonom
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno‑izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno‑izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– zagotavlja opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško
ogledne službe.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine,
– zagotavlja sredstva za izvajanje raziskovalne dejavnosti.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

Št.

46 / 19. 6. 2009 /

Stran

6417

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– vodovodne in energetske komunalne objekte,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini v skladu z zakonom.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna
graditev zaklonišč,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami,
– zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in
oskrbo ogroženih prebivalcev,
– zagotavlja usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne zaščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje
in pomoč,
– sklepa pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o
opravljanju gasilske službe,
– pomaga pri organizaciji kurirske službe,
– pomaga pri pripravah in organiziranju proizvodnje in
storitev v vojni.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– organizira občinsko redarstvo,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– skrbi za hitrejši razvoj odročnih in demografsko ogroženih krajev,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena,
– skrbi za prostorsko ureditev strnjenih naselij oziroma
področij z visoko koncentracijo prebivalstva.
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9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.

III. ORGANI OBČINE

14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 17 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna
doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne
dobe prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje
na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če
ni z zakonom drugače določeno.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega
sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi
zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v
10 dneh po drugem krogu volitev.

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

2. Občinski svet

15. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.

čine,

16. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema odloke in druge občinske akte,
– sprejema poslovnik občinskega sveta,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

– na predlog župana sprejme odlok o notranji organizaciji
in delovnem področju občinske uprave,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejema proračun občine in zaključni račun proračuna,
– imenuje občinsko volilno komisijo,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane
komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
– na predlog organa, pristojnega za izvajanje proračuna,
sprejme letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine,
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– določi vrednost premičnega premoženja, nad katero
je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt
razpolaganja,
– imenuje in razrešuje člane občinskega sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštev,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način
njihovega delovanja v vojni,
– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi požarnega sklada,
– odloča o vseh na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug
občinski organ,
– sprejema načrte hitrejšega razvoja odročnih in demografsko ogroženih krajev v občini,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami,
za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi
na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad
primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan, nima pa
pravice glasovanja.
Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo
razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega
sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo
vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj šestkrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega
sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta,
seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana
pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta
ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko
skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za
sklic seje občinskega sveta mora biti predložen predlog dnev-
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nega reda. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke,
predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave in drugim vabljenim. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij
in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz
njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
20. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost
izključi.
21. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut ali
kadar tako zahteva najmanj četrtina članov sveta.
22. člen
Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje
ureja način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta.
Občinski svet sprejme poslovnik z dvotretjinsko večino
navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev
občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.
23. člen
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta, župana in podžupana,
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– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če
v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati
funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi
določb 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljiva
oziroma ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana
in podžupana,
– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega
sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih
dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki
o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno
sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno
po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po
preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega
sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni
odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo
dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni
upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom
nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha
mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan
takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka,
mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali
bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz
prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski
svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po
prejemu poročila o izidu volitev v občini.
24. člen
Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil
izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega
sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih
od potrditve mandata.
Če kandidat, ki bi po prejšnjem členu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne
sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta
pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z
istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji
ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Če tudi
noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči,
da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se opravijo nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha
mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve
mandata.
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Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega
sveta preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom
mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače.
Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli
za čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
25. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
27. člen
Občinski svet ima naslednje odbore občinskega sveta kot
stalna delovna telesa:
– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja.
28. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja sestavljajo poleg svetnikov tudi predstavniki vseh krajevnih skupnosti
občine.
29. člen
Občinski svet ima naslednji komisiji kot stalna delovna
telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisijo za statut in pravna vprašanja.
Člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Člani komisije za statut in pravna vprašanja so poleg
svetnikov tudi občani, vendar največ polovica članov.
Predsednika komisije se voli izmed svetnikov, predsednik
vodi delo komisije.
3. Župan
30. člen
Občina ima župana in enega podžupana.
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
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Mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba
14. člena tega statuta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih
volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih
volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih
volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so
bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene
po rednih volitvah v občinske svete.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta in podžupana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
določa zakon.
31. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
sveta,
– sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine v rokih, določenih za pripravo in
spremembo proračuna za določeno časovno obdobje,
– sprejme Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine,
– odloči in sklene pravni posel ravnanja s stvarnim premoženjem občine,
– enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja,
– usmerja in nadzoruje občinsko upravo in organe skupne
občinske uprave,
– opravlja določene naloge iz pristojnosti občinskega
sveta, ki mu jih ta določi in poveri,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti
direktorja občinske uprave za te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje
organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih
enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z
drugimi župani občin ustanoviteljic,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štab civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
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– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– sprejema akte in ukrepe v izrednih razmerah, če se
občinski svet ne more sestati,
– predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev
delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v
civilni zaščiti ter materialno dolžnost,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.
Župan je posebno odgovoren za pridobivanje dodatnih
sredstev iz državnih programov za demografsko ogrožena
področja in pospešen razvoj nerazvitih področij.
32. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti
razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in
razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal
poklicno.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana
nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali
službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Funkcija podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika
upravne enote, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih
mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi
z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela organov občine.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občin-
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skega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član
občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
36. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
38. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov, ki svoje naloge opravljajo
nepoklicno. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet
izmed občanov, najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
En član mora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe.
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti,
direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter
člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
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ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
39. člen
Nadzorni odbor izvaja nadzor predvsem s/z:
– pregledovanjem in proučevanjem pravnih predpisov in
aktov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
– pregledovanjem listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki, knjigovodske listine,
poslovne knjige in podobno),
– ugotavljanjem skladnosti ravnanja s predpisi ter gospodarnosti in namenskosti trošenja sredstev in njihovega učinka
glede na opredeljeni cilj,
– izdelovanjem nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– obravnavanjem pripomb strank v postopku,
– s sprejemom poročila ter mnenj in priporočil oziroma
predlogov ukrepov nadzorovanim osebam,
– obveščanjem pristojnih organov občine in predlaganjem
ukrepov iz njihove pristojnosti,
– s sprejemom letnega programa nadzora v začetku
proračunskega leta in z njegovo seznanitvijo občinskega sveta
in župana.
40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora. Če
predsednika ni možno izvoliti niti po ponovljenem glasovanju,
zadostuje za izvolitev večina opredeljenih članov nadzornega
odbora. Nadzorni odbor lahko z večino opredeljenih članov
skupaj s predsednikom ali po izvolitvi predsednika izvoli tudi
namestnika predsednika.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, Češnjica 48, Železniki. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore
občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.
Nadzorni odbor se mora sestati vsaj na štirih rednih sejah
letno, praviloma vsake tri mesece enkrat.
Predsednik mora sklicati sejo, če to zahteva občinski svet
ali župan. Če predsednik ne skliče seje v 15‑ih dneh po podani
zahtevi občinskega sveta ali župana, jo lahko skliče župan. O
poteku seje se vodi zapisnik.
Občinski organi imajo pravico prisostvovati sejam nadzornega odbora in z dovoljenjem predsedujočega podati mnenja in
predloge, ki zadevajo delo in naloge, ki jih opravlja posamezni
občinski organ, ki ga nadzorni odbor obravnava.
Občinski svet ali župan lahko zahtevata od nadzornega
odbora, da poda o določeni zadevi mnenje oziroma, da opravi
izredni nadzor pri porabniku proračunskih sredstev.
41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta,
ki ju predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor:
– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
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Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka,
če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
44. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi predlog poročila
o nadzoru najpozneje v roku osmih dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku dvajsetih dni od prejema predloga poročila o nadzoru vložiti pisni ugovor. Nadzorni odbor mora
o ugovoru odločiti v petnajstih dneh od prejema ugovora.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka oziroma po odločitvi o ugovoru nadzorovane osebe sprejme nadzorni odbor
poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
V primeru, da nadzorni odbor pri nadzoru ugotovi manjše
nepravilnosti, pozove stranko v postopku, da jih v določenem
roku odpravi in odpravi tudi vse nastale posledice. Če so napake v roku odpravljene, niso sestavni del poročila.
Pred obravnavo poročila na občinskem svetu mora občinski svet zahtevati mnenje stranke v postopku.
45. člen
Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v
skladu s pravilnikom.
V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem
temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
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Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili
kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.
V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane
osebe pravilno in/ali smotrno.
Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi
akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter
posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških
nadzorovana oseba lahko dosegla večje učinke.
Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji
poslovanja nadzorovane osebe.
Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti
poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili
oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje, tako, da nakaže le poti
za izboljšanje.
46. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
47. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan ter
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se
nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun
občine, odloki, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt,
ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega
prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi).
Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
48. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
49. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so
tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti
občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto
posameznikov.
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Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
50. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Strokovno pomoč nadzornemu odboru lahko nudijo javni
uslužbenci, zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki
ter notranji revizorji. Za posamezne posebne strokovne naloge
nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog
nadzornega odbora imenuje občinski svet. Nadzorni odbor je
odgovoren za nadzor tudi, ko se opira na mnenje ali izvid izvedenca ali mnenje zunanjega strokovnjaka, ne pa, ko se opira
na poročilo notranje revizijske službe.
51. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada
plačilo, ki se določi v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo
sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
52. člen
Nadzorni odbor svoje delo podrobneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
53. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
54. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
55. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
56. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki
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lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v
upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
V upravnem postopku v upravnih zadevah iz občinske
in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po
Zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
57. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih zadevah v skladu z veljavnimi predpisi.
58. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Če predstojnik organa oziroma župan ne izpolnjuje predpisanih pogojev za vodenje postopka, lahko postopek do izdaje
odločbe vodi samo uradna oseba, ki te pogoje izpolnjuje.
59. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
60. člen
O sporih o pristojnosti med organi občinskem uprave
odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki
v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne
pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno
osebo.
61. člen
Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in
navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu
sveta.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države,
kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih
stvareh iz državne pristojnosti.
62. člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko
v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in
odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu.
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6. Drugi organi občine
63. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
64. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil
za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo
odgovorni županu.
IV. OŽJI DELI OBČINE
65. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij so v občini kot ožji del občine
ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko‑finančnem in pravnem
smislu.
66. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine ali ustanovi krajevno skupnost ali spremeni njeno območje na način
in po postopku, ki je določen z zakonom. Sprememba statuta,
s katero se ukine krajevna skupnost ali spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne
skupnosti.
Občinski svet lahko poleg krajevnih skupnosti ustanovi
tudi vaške in četrtne skupnosti, ki pa niso pravne osebe javnega prava. Podrobnejša organizacija, ustanavljanje, naloge,
delovanje in financiranje vaških in četrtnih skupnosti se določi
z odlokom.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
krajanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred spremembo
njenega območja mora občinski svet na zborih krajanov ali na
referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij,
za katera se predlaga spremembo. Ugotavljanje interesa se
nanaša na ime in območje krajevne skupnosti.
Referendum je uspel, če je za predlog glasovalo več kot
polovica tistih, ki so se udeležili referenduma.
Odločitev zbora krajanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
V primerih iz tega člena mora občinski svet ob spremembi
določiti, na katere krajevne skupnosti preidejo pravice in obveznosti prejšnje krajevne skupnosti.
67. člen
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki jih občinski svet
prenese v njeno pristojnost in ki se nanašajo na prebivalce
krajevne skupnosti, zlasti pa naslednje naloge:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje krajevnih skupnosti, določijo z odlokom.
68. člen
Svet krajevne skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga
odločitve, ukrepe in daje mnenja na vseh področjih iz izvirne
pristojnosti občin, ki se nanašajo na krajevno skupnost.
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69. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki
nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s
statutom in posameznim odlokom občinskega sveta.
Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti krajevne
skupnosti subsidiarno.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle
v višini do 10% od njenega letnega finančnega načrta, nad to
vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, njene pravice, obveznosti in premoženje
preidejo na občino oziroma na novo krajevno skupnost, ki nastane z združitvijo prejšnjih krajevnih skupnosti.
70. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti (v
nadaljevanju: svet). Svet izvolijo volilni upravičenci s stalnim
prebivališčem na območju krajevne skupnosti vsaka štiri leta.
Način izvolitve članov sveta določa Zakon o lokalnih volitvah.
Krajevna skupnost, ki ima:
– do 250 prebivalcev, izvoli v svet 5 članov,
– nad 250 prebivalcev, izvoli v svet 7 članov,
– nad 1000 prebivalcev, izvoli v svet 9 članov,
– nad 3000 prebivalcev, izvoli v svet 11 članov.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti, katerih število je večje od sedem, se volitve opravijo po večinskem sistemu
v volilnih enotah, ki jih z odlokom določi občinski svet.
Volitve v svet razpiše župan.
Mandat članov sveta se začne in konča istočasno kot
mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je častna.
Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje dvajset dni po
izvolitvi članov sveta. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in
konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za
konstituiranje občinskega sveta.
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
sveta.
Predsednik sveta predstavlja krajevno skupnost, sklicuje
in vodi seje sveta ter predstavlja svet.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge,
ki mu jih določi predsednik.
Svet lahko imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta
pri njegovem delu, vodi zapisnike in opravlja druge naloge po
nalogu predsednika.
71. člen
Svet dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je
navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta in razpravljati,
vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet najmanj štirikrat na leto
oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora
sklicati svet, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov
sveta.
Za delovanje sveta se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
Svet uredi način svojega dela s statutom. Soglasje k statutu mora dati občinski svet.
72. člen
Svet lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje
zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora
krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
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73. člen
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se
zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odloki.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
74. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
krajanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi
občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
75. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
76. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
1. Zbor občanov
77. člen
Zbor občanov v občini:
– razpravlja o spremembah statuta občine,
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše
samoupravne lokalne skupnosti,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih
občinskih organov,
– razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem
delu,
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– razpravlja o spremembah območja občine,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.
78. člen
Zbor občanov v krajevni skupnosti:
– razpravlja o problematiki v svoji skupnosti,
– razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem
poročilu,
– razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov
svoje skupnosti,
– daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej.
79. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali tem statutom ali če tako zahteva najmanj
pet odstotkov volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
80. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen
način.
81. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katerega je zbor
sklican.
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
82. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statutu občine.
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83. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
84. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil
izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
85. člen
Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
86. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s
podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.
O načinu dajanja podpore odloči župan s sklepom. Z istim
sklepom določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z
osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za
razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ,
pristojen za vodenje evidence volilne pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
87. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
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za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s tretjim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan
razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
88. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
89. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem
statutom v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
90. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
91. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma delu občine,
za katerega se bo samoprispevek uvedel.
5. Ljudska iniciativa
92. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcev za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcev za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
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Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.

99. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

101. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev,
določenih z zakonom.

93. člen
Občina zagotavlja obvezne gospodarske javne službe na
naslednjih področjih:
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih
poti, površin za pešce in zelenih površin,
– na drugih področjih, določenih z zakonom.
94. člen
Občina zagotavlja izbirne gospodarske javne službe, ki jih
določi z odlokom, za naslednja področja:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališč ter pokopališke pogrebne storitve,
– urejanje lokalnih cest,
– deratizacijo in dezinfekcijo,
– oskrba s plinom, upravljanje in vzdrževanje plinovodne
infrastrukture,
– oskrba s toplotno energijo iz toplotnih sistemov,
– varstvo pred požari.
95. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
96. člen
Občinski svet lahko določi kot izbirno gospodarsko javno
službo tudi na drugih področjih, kadar zagotavljanje proizvodov
in storitev za javne potrebe ni mogoče zagotavljati na trgu, a so
ti proizvodi in storitve pogoj:
– za izvrševanje nalog občine;
– za izvrševanje gospodarskih, socialnih in ekoloških
funkcij občine;
– ali kadar občina prevzema subsidiarno sanacijsko odgovornost.
97. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
98. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjih petih členov ustanavlja
občina javna podjetja in javne zavode, podeljuje koncesije
in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave ter vlaga
lasten kapital v dejavnost oseb zasebnega prava.

100. člen
Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
102. člen
Premoženje občine sestavlja finančno in stvarno premoženje občine.
Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter
delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v
pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Občinski svet na predlog župana sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Občinski
svet lahko določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja
za nepremičnine občine pod določeno vrednostjo sprejme župan.
Občinski svet na predlog župana sprejme letni program
prodaje občinskega finančnega premoženja.
Če ni z zakonom drugače določeno, se za odprodajo ali
zamenjavo finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine
smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za odprodajo ali zamenjavo državnega premoženja.
Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
103. člen
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev
povzročila večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji,
ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na
koristi brezplačne pridobitve.
104. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
105. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne
smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
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Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo
leto in
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov
za prihodnje leto.

109. člen
Župan je dolžan v juliju poročati občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo
vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali
primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju
proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov
med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih
in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz
naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.

106. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku proračuna se določijo tudi obseg zadolževanja in
vseh predvidenih poroštvih občine in drugi elementi, ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila županu in občinski upravi pri
izvrševanju proračuna.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.

110. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.

107. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katerega se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.
108. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom
občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev
proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna je letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine ter kadrovski načrt občine.

111. člen
Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna
le‑ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu
svetu rebalans proračuna.
Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom in
po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta.
112. člen
V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan,
v drugih primerih pa občinski svet.
113. člen
Občina oblikuje splošno proračunsko rezervacijo, v katero
izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, ki se določi vsako leto z odlokom in ne sme presegati 2% prihodkov bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi rezervacije odloča župan.
114. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
115. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih
potrdi občinski svet, v skladu s pogoji, ki jih določa zakon.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna.
Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, je nična.
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116. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih
oseb se uporabljajo v kraju, kjer so bila zbrana.

125. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

117. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja
in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom
in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.

126. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

118. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v
okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki
izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z
zakonom in podzakonskimi predpisi.
119. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
120. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki, pravilniki, odredbe in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
Odbor občinskega sveta lahko sprejme poslovnik za svoje
delo.
121. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po dvofaznem postopku. Po prvi fazi
(osnutek) je najmanj 15 dnevna javna razprava. Pripombe
obravnava in sprejme statutarna komisija, potrdi pa občinski
svet (predlog). Po izdelanem predlogu je 15‑dnevni rok za
vlogo amandmajev na ta predlog (amandmaje lahko vložijo
samo člani občinskega sveta). O sprejetju amandmajev odloči
občinski svet, ki za tem tudi sprejme statut.
Po enakem postopku kot statut se sprejemajo tudi statutarni sklepi.
O spremembah in dopolnitvah statuta odloča občinski
svet po enakem postopku kot velja za sprejem statuta. Predlog
za spremembe in dopolnitve statuta lahko da tretjina članov
sveta, župan ali 10% volilnih upravičencev v občini.
122. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

127. člen
Proračun občine in zaključni račun proračuna se odrejata
z odlokom.
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov občinskega sveta.
128. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti
dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
129. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti odloča občina o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
130. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ,
ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
131. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če s predpisi
pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v
njene pravice.

123. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

132. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.

124. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.

133. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
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izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
134. člen
Občina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
135. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
136. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Železniki za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08)
in 91. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04)
je Občinski svet Občine Železniki na 17. seji dne 4. 6. 2009
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki
za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna občine Železniki za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke
žiro računa proračuna občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2008
obsega:
Skupina/Podskupina kontov

v EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

LETO 2008

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

7.585.001

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.037.708

DAVČNI PRIHODKI

4.305.916

700 Davki na dohodek in dobiček

3.798.153

70

703 Davki na premoženje

327.633

704 Domači davki na blago in storitve

180.130

706 Drugi davki
71

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

NEDAVČNI PRIHODKI

731.792

710 Udeležba na dobičku in dohodku iz
premoženja

192.740

137. člen
Tolmačenje tega statuta daje komisija za statut in pravna
vprašanja.

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

197.083

138. člen
Krajevne skupnosti morajo uskladiti svoje statute, organiziranost in delovanje z zakonom in z določbami Statuta Občine
Železniki najkasneje v roku enega leta od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

714 Drugi nedavčni prihodki

339.396

139. člen
Do sprejema novih predpisov Občine Železniki se v občini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi bivše skupne
Občine Škofja Loka.

712 Denarne kazni

72

Št. 015-3/2009-005
Železniki, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

710

67.712

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem.
prem.
73

67.712

PREJETE DONACIJE

226.120

730 Prejete donacije iz domačih virov

226.120

731 Prejete donacije iz tujine

140. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04).
141. člen
Statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

KAPITALSKI PRIHODKI

1.863

732 Prejete donacije za odpravo posledic
poplave
74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.253.461

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.728.131

40

TEKOČI ODHODKI

1.446.352

400 Plače in drugi izdatki
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

281.669
44.980
953.104
8.715
157.884
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410 Subvencije

95.194

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

43

177.233

413 Drugi tekoči domači transferi

389.019

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.794.355

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.794.355

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

2325.

1.032.886

412 Transferi neprofitnim organ. in
ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino
42

ŽIRI

1.694.332

793.092
793.092

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II‑)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

87.028

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)

–86.006

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–

50

ZADOLŽEVANJE

–

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju,
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS‑UPB1
(Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) ter 16. člena Statuta Občine
Žiri (Uradni vestnik gorenjske, št. 18/99), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07)
in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Žiri na 13. redni
seji 14. 5. 2009 sprejel

–1.143.130

1.022

SKLEP
Občinski svet Občine Žiri sprejme korekcijski faktor 0,6
za izračun komunalnega prispevka v poslovni coni P1. Korekcijski faktor 0,6 se uporablja od sprejetja Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo na območju poslovne cone P1 v Občini Žiri.
Sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 032-3/2009
Žiri, dne 14. maja 2009
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

62.689

55

ODPLAČILA DOLGA

62.689

550 Odplačila domačega dolga

62.689

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEK. LETA

–1.291.825
–62.689
3.237.007

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta
2008 znaša 1.925.656,02 EUR, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 40.994,76 EUR in denarna sredstva
za rezervni sklad za stanovanja 25.663,89 EUR.
4. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2008 se razporedi za dokončanje programov iz leta 2008 oziroma je sestavni
del proračuna za leto 2009.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za
leto 2008 so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2009-004
Železniki, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Sklep o sprejetju korekcijskega faktorja za
izračun komunalnega prispevka v poslovni
coni P1

SEVNICA
2326.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Poslovno
trgovski center Sevnica

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B),
ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.
78/05 – uradno prečiščeno besedilo), je župan Občine Sevnica
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Poslovno trgovski center
Sevnica
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Poslovno trgovski
center Sevnica.
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 29. 6.
2009 do torka, 28. 7. 2009:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, Naselje heroja
Maroka 24, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v torek,
14. 7. 2009 ob 17. uri v večnamenski dvorani Gasilskega doma
Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in
predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne
razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.

700 Davki na dohodek in dobiček

71

73

74

33.350,00

NEDAVČNI PRIHODKI

95.347,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

22.070,00

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP
in 14/07 – ZSDPO), 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni
list RS, št. 64/99, 98/04) in Odloka o proračunu Občine Zavrč
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) je Občinski svet Občine Zavrč na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel

71.827,00

KAPITALSKI PRIHODKI

23.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

15.000,00

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

657.256,74

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.378.925,81

40

TEKOČI ODHODKI

489.798,41

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

149.020,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42

v eurih

43

I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.255.411,74

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.132.109,00

70 DAVČNI PRIHODKI

1.036.762,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Proračun leta
2009

1.100.302,74

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

409 Rezerve

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

8.000,00

443.046,00

1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 119/08) se besedilo v 2. členu spremeni tako, da
se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)

A.

200,00

714 Drugi nedavčni prihodki

403 Plačila domačih obresti

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2009

1.250,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

ZAVRČ
Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Zavrč za leto 2009

951.352,00

704 Domači davki na blago in storitve

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

6433

52.060,00

712 Denarne kazni

72

Stran

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

Št. 3505-0001/2009
Sevnica, dne 12. junija 2009

2327.
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III.

21.805,00
254.080,40
6.000,01
58.893,00
464.599,51
7.226,00
260.306,00
48.616,00
148.451,51

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.389.584,89

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.389.584,89

INVESTICIJSKI TRANSFERI

34.943,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

14.370,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

20.573,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)

–123.514,07

Stran

6434 /
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
ŽIN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C.

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

41.350,00

55

ODPLAČILA DOLGA

41.350,00

550 Odplačila domačega dolga

41.350,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X.

–164.864,07

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–41.350,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

123.514,07

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008

164.864,07

9009 Splošni sklad za drugo

164.864,07

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2008-002
Zavrč, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2328.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08
– ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) in tretjega odstavka 3. člena
Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 62/08, 64/08, 70/08, 78/08 in 103/08) se v prvem odstavku
7. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Cenik cestnine za
posamezne odseke cestninskih cest in za posamezni cestninski
razred določi upravljavec glede na višino cestnine za posamezni
cestninski razred in prevozne razdalje, določene v prilogi 1 k tej
uredbi.«.
2. člen
Enajsti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Vozniki, ki izvajajo prevoze, za katere se ne plača cestnina, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za elektronsko cestninjenje, razen če ni glede nadzora nad
plačevanjem cestnine v ceniku cestnine določeno drugače.«.
3. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano
vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 47,50 eura in za drugi
cestninski razred 95 eurov;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 25 eurov;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred 30 eurov;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura in za
drugi cestninski razred 15 eurov.«.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se v točki a) besedilo prve
alinee spremeni tako, da se glasi:
»– oznaka obdobja veljavnosti, pri čemer ima vinjeta, razen
letne vinjete, za določitev roka njene veljavnosti 12 kvadratkov
z rimsko oznako za mesece in 31 kvadratkov za označevanje
koledarskih dni,«.
V petem odstavku se besedilo četrte alinee spremeni tako,
da se glasi:
»– najmanj dvakrat dvoslojni napis v barvi, ki povzroči, da se
pri odstranitvi pojavi napis »NEVELJAVNO«.«.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi:
»Rok veljavnosti vinjete, razen letne vinjete, se določi tako,
da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja oznaka
dneva in meseca nakupa.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Prodajalci na prodajnih mestih morajo za označitev roka
veljavnosti vinjete uporabljati opremo po specifikaciji proizvajalca
nalepke. Opremo zagotovi upravljavec.«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(uporaba vinjete na vozilih, na katera se ne da namestiti,
in vozilih s kovinskimi preizkusnimi registrskimi tablicami)
(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetrobranskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili
na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec izdal
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tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne
sme nalepiti.
(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prejšnjega
odstavka v vozilu izvirnik potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal
upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta kupljena.
(3) Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo
testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo
kovinskih preizkusnih tablic, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo
namestili na vozilo.
(4) Cestninski zavezanec mora imeti v primeru iz prejšnjega
odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila, ki ga je izdal
upravljavec. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila
in serijska številka vinjete.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu tretje alinee pika
nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– če je bilo vozilo, vetrobransko steklo ali del enoslednega
vozila zamenjan v garancijskem roku.«.
V drugem odstavku se na koncu tretje alinee pika nadomesti
z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– kopijo dokumenta prodajalca ali delavnice, ki je opravila
zamenjavo vozila, vetrobranskega stekla ali dela enoslednega
vozila v garancijskem roku, in odstranjeno vinjeto, v primeru iz
četrte alinee prejšnjega odstavka.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Pri odstranjeni vinjeti, razen letni vinjeti, mora biti poleg
obdobja razviden tudi rok njene veljavnosti, v nasprotnem primeru
je treba priložiti račun o njenem nakupu.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena lahko cestninski zavezanec tudi sam kupi novo (nadomestno) letno vinjeto ali
polletno vinjeto za enosledno vozilo. Cestninski zavezanec z vlogo
in dokazili iz drugega odstavka tega člena, ki jim mora priložiti še
kupon in račun o nakupu nove (nadomestne) letne ali polletne
vinjete, zahteva od upravljavca povračilo vrednosti nakupa nadomestne vinjete. Do vračila vrednosti letne vinjete je upravičen
samo v primeru, da nadomestno vinjeto kupi pred začetkom
veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto. Za polletno
vinjeto, za katero je ob njenem nakupu cestninski zavezanec
določil novo obdobje veljavnosti, je upravičen do sorazmernega
vračila vrednosti za čas do izteka veljavnosti nadomeščene oziroma uničene vinjete.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo
vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete mora
cestninski zavezanec vložiti najkasneje v 15 dneh od izpolnitve
pogojev za uveljavljanje upravičenj po tem členu uredbe in ob
pogoju, da je cestninski zavezanec kupil nadomestno vinjeto za
tekoče koledarsko leto pred začetkom veljavnosti letne vinjete za
naslednje koledarsko leto.«.
7. člen
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(preusmeritev prometa na cestninsko cesto)
(1) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovitvenih
del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev) popolnoma zaprta
vzporedna cesta in je promet preusmerjen na cestninsko cesto, na
odseku, ki velja kot obvoz, ni potrebno uporabljati vinjete.
(2) Vozila, ki uporabljajo cestninske ceste zaradi obvoza in
nimajo vinjet, morajo le-te zapustiti na prvem odprtem izvozu.«.
8. člen
V petem odstavku 18. člena se na koncu tretje alinee pika
nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca z
vpisano registrsko številko vozila in serijsko številko vinjete (četrti
odstavek 14. člena).«.
9. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

Stran
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»PRILOGA 1

Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje
Cestninska cesta

Prevozna
razdalja v km

Cestninska
postaja

Cestninski
sistem

Ljubljana–Vrhnika

18, 7

Vrhnika

Zaprt

Ljubljana–Logatec

27,0

Logatec

Zaprt

Ljubljana–Unec

37,4

Unec

Zaprt

Ljubljana–Postojna

48,8

Postojna

Zaprt

Ljubljana–Razdrto

59,9

Razdrto

Zaprt

Ljubljana–Nanos

60,4

Nanos

Zaprt

Ljubljana–Ajdovščina

79,2

Nanos

Zaprt

Ljubljana–Senožeče

65,4

Senožeče

Zaprt

Ljubljana–Divača

72,7

Divača

Zaprt

Ljubljana–Kozina

79,8

Kozina

Zaprt

Ljubljana–Srmin

98,7

Videž

Zaprt

AC Ljubljana–Fernetiči

Ljubljana–Gabrk–Fernetiči

82,0

Dane

Zaprt

AC Srmin–Fernetiči

Srmin–Gabrk–Fernetiči

41,2

Dane

Zaprt

Kozina–Fernetiči

22,3

Dane

Zaprt

Divača–Fernetiči

15,1

Dane

Zaprt

HC Podnanos–Vrtojba

Podnanos–Vrtojba

32,6

Bazara

Odprt

HC Ajdovščina–Vrtojba

Ajdovščina–Vrtojba

22,9

Bazara

Odprt

AC Šentilj–Maribor

Šentilj–Maribor

15,4

Pesnica

Odprt

AC Maribor (Ptujska)–Arja vas

MB (Ptujska)–Arja vas

54,2

Tepanje

Odprt

AC Šentilj–Maribor

Šentilj–Maribor

17,0

Pesnica

Odprt

AC Maribor–Arja vas

Maribor–Arja vas

58,4

Tepanje

Odprt

MB (Ptujska)–Slovenske Konjice

27,1

Slovenske Konjice

Odprt

Slovenske Konjice–Arja vas

27,1

Slovenske Konjice

Odprt

AC Arja vas–Trojane

Arja vas–Trojane

27,5

Vransko

Odprt

AC Trojane–Ljubljana

Trojane–Ljubljana

36,0

Kompolje

Odprt

Blagovica–Trojane

8,7

Blagovica

Odprt

Lukovica–Ljubljana

18,5

Lukovica

Odprt

Krtina–Ljubljana

14,9

Krtina

Odprt

AC Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Podtabor–Ljubljana (Koseze)

39,8

Torovo

Odprt

AC Ljubljana–Pluska

Ljubljana–Pluska

41,2

Dob

Odprt

AC Novo mesto V (Lešnica)–
Obrežje

AC Novo mesto V (Lešnica)–
Obrežje

46,3

Drnovo

Odprt

AC Novo mesto V (Lešnica)–
Obrežje

AC Novo mesto V (Lešnica)–SCP
Krško

24,2

Krško

Odprt

SCP Krško–Obrežje

19,6

Krško

Odprt

AC Maribor (Dragučova)–Lenart–
Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–
Murska Sobota–Lendava (Pince)

79,6

Dragotinci

Odprt

Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)

31,4

Prepolje

Odprt

AC Ljubljana–Srmin

AC Maribor–Murska Sobota–
Lendava (Pince)
AC Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci)

Odsek ceste
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Samodejne cestninske postaje
Cestninska postaja Razdrto:
Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z
vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg. Na
avtocesto se preko te cestninske postaje lahko vključujejo vsa
vozila. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500
kg, morajo vstop evidentirati s prevzemom cestninskega listka
na zgornjem nivoju avtomatskega podajalca cestninskih listkov,
ostalim vozilom pa se vstop omogoči s pritiskom na tipko za dvig
zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega podajalca.
Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:
Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, lahko
plačuje z vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti za plačevanje cestnine (DARS- kartice in plačilne kartice) in gotovinsko z euri, ne pa tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z
avtomatskim dvigom zapornice omogočen prost prehod skozi
cestninsko postajo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(izdaja nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila)
Od 1. julija 2009, ko se preneha s prodajo polletne vinjete
za dvosledna vozila, in najkasneje do 25. decembra 2009 lahko
cestninski zavezanec v primerih, določenih v prvem odstavku
15. člena uredbe, od upravljavca zahteva izdajo nove nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila za isto časovno
obdobje. Cestninski uporabniški center upravljavca mu mora
nadomestno polletno vinjeto izdati najkasneje v roku petih
delovnih dni po prejemu popolne vloge, kot je določena v 15.
členu uredbe. Cestninski zavezanec lahko namesto izdaje nadomestne polletne vinjete za dvosledna vozila zahteva vračilo
sorazmernega deleža preostale vrednosti vinjete.
(rok za vračilo dobroimetja na ABC tablici)
(1) Cestninski zavezanci, ki so cestnino za vozila, za
katera je bila s 1. julijem 2008 uvedena vinjeta, plačevali
brezgotovinsko z elektronsko tablico ABC, lahko uveljavljajo
vračilo naloženega dobroimetja na tem mediju, brez s predpisi
odobrenih popustov za nalaganje dobroimetja, ter vračilo neamortizirane vrednosti elektronske tablice ABC najkasneje do
31. decembra 2009.
(2) Upravljavec mora rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega odstavka objaviti v sredstvih javnega obveščanja in na
svoji spletni strani v roku 14 dni po uveljavitvi te uredbe. Upravljavec mora zahtevke rešiti najkasneje do 31. maja 2010.
12. člen
(mesečna vinjeta za dvosledna vozila v letu 2009)
Upravljavec lahko kot mesečne vinjete za dvosledna vozila do konca leta 2009 uporablja razpoložljive polletne vinjete

A1 Arja vas–Trojane
A1 Trojane–Ljubljana
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za to leto in za ta vozila. V tem primeru se polletna vinjeta na
dvoslednem vozilu, na kateri je kot dan začetka njene veljavnosti označen 1. julij 2009 ali kasnejši datum, šteje za mesečno
vinjeto.
13. člen
(uveljavitev uredbe)
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. julija 2009.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začnejo
sedma, sedemnajsta, dvajseta, enaindvajseta in petintrideseta
vrstica tabele v prilogi 1 uredbe uporabljati z dnem predaje v
njih navedenih odsekov cestninskih cest v promet.
(3) Z dnem predaje odsekov cestninskih cest iz prejšnjega
odstavka v promet prenehajo veljati šesta, šestnajsta, osemnajsta in devetnajsta vrstica tabele v prilogi 1 uredbe.
Št. 00721-12/2009/5
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2009-2411-0017
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2329. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine
Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list
RS, št. 69/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d. d., ter 6. člena Poslovnika uprave
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 26. maja
2009 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

C E N I KA

cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni
list RS, št. 103/08) se tabela v II. točki spremeni tako, da se
glasi:

»

A1 Šentilj–Maribor
A1 Ptujska cesta
(Maribor vzhod)–Arja vas

Stran

za uporabo cestninskih cest

11. člen

Cestninska cesta

46 / 19. 6. 2009 /

Vstopno-izstopna
cestninska postaja

Cestninski razred*
R3
R4

Pesnica
Tepanje
Slovenske Konjice
Vransko
Kompolje
Lukovica
Krtina
Blagovica

Cestnina v eurih
3,10
10,70
5,40
5,40
7,10
3,70
3,00
1,70

4,40
15,60
7,80
7,90
10,30
5,30
4,30
2,50

Stran
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Cestninski razred*
R3
R4

Vstopno-izstopna
cestninska postaja
Vstopna cestninska postaja:

A1 Ljubljana–Srmin

Cestnina v eurih
Log

Izstopna cestninska postaja:

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

A1/A3 Srmin–Fernetiči

H4 Podnanos–Vrtojba
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)
A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)
– Obrežje
Novo mesto
V (Lešnica) – Krško
Odsek Krško–Obrežje
A5 Maribor
(Dragučova) - Lenart – Sv. Jurij ob
Ščavnici - Vučja vas
– Murska Sobota
– Lendava (Pince)

Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Divača
Kozina
Videž
Vstopno-izstopna cestninska postaja:
Kozina
Vstopna cestninska postaja:
Log
Izstopna cestninska postaja:
Dane
Vstopna cestninska postaja:
Videž
Izstopna cestninska postaja:
Dane
Bazara
Torovo
Dob

3,70
5,30
7,40
9,70
/
12,00
13,00
14,40
15,80
19,60

5,40
7,80
10,70
14,00
/
17,30
18,80
20,90
22,90
28,30

3,70

5,40

16,20

23,60

8,20
6,50
7,90
8,20

11,80
9,40
11,40
11,80

Drnovo

9,20

13,30

Krško
Krško

4,80
3,90

7,00
5,60

Dragotinci 15,80

22,90
«.

II.
Tabele v III. točki se spremenijo tako, da se glasijo:
»
Vstopna cestninska postaja 1
Log

Cestninski razred

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Vrhnika
Logatec
Unec
Postojna
Razdrto
Nanos
Senožeče
Dane
Divača
Kozina
Videž

R3
3,70
5,30
7,40
9,70
/
12,00
13,00
16,20
14,40
15,80
19,60

R4
5,40
7,80
10,70
14,00
/
17,30
18,80
23,60
20,90
22,90
28,30
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Vstopna cestninska postaja 2

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 5

Cestninski razred

Vrhnika

R3

Postojna

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

R4

Log

3,70

5,40

Log

9,70

14,00

Logatec

1,60

2,40

Vrhnika

6,00

8,60

Unec

3,70

5,40

Logatec

4,30

6,30

Postojna

6,00

8,60

Unec

2,30

3,30

/

/

/

/

8,30

12,00

2,30

3,30

Razdrto
Nanos
Senožeče

Razdrto
Nanos

9,30

13,40

Senožeče

3,30

4,80

Dane

12,50

18,20

Dane

6,60

9,50

Divača

10,70

15,50

Divača

4,70

6,90

Kozina

12,10

17,50

Kozina

6,10

8,90

Videž

15,80

23,00

Videž

9,90

14,30

Vstopna cestninska postaja 3

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 6

Cestninski razred

Logatec

R3

Razdrto

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

R4

Log

5,30

7,80

Log

11,90

17,20

Vrhnika

1,60

2,40

Vrhnika

8,20

11,80

Unec

2,10

3,00

Logatec

6,50

9,40

Postojna

4,30

6,30

Unec

4,50

6,50

/

/

Postojna

2,20

3,20

6,60

9,60

Nanos

0,10

0,10

Razdrto
Nanos
Senožeče

7,60

11,00

Senožeče

1,10

1,60

10,90

15,80

Dane

4,40

6,30

Divača

9,10

13,10

Divača

2,50

3,70

Kozina

10,50

15,20

Kozina

3,90

5,70

Videž

14,20

20,60

Videž

7,70

11,10

Dane

Vstopna cestninska postaja 4

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 7

Cestninski razred

Unec

R3

Nanos

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Log

R4

7,40

10,70

Log

R4

12,00

17,30

Vrhnika

3,70

5,40

Vrhnika

8,30

12,00

Logatec

2,10

3,00

Logatec

6,60

9,60

Postojna

2,30

3,30

Unec

4,60

6,60

Postojna

2,30

3,30

/

/

1,00

1,40

Razdrto

/

/

Nanos

4,60

6,60

Razdrto

Senožeče

5,50

8,00

Senožeče

Dane

8,80

12,80

Dane

4,30

6,20

Divača

7,00

10,10

Divača

2,40

3,50

Kozina

8,40

12,20

Kozina

3,80

5,60

Videž

12,10

17,60

Videž

7,60

11,00

Stran
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Vstopna cestninska postaja 8

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 10

Cestninski razred

Senožeče

R3

Divača

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Log

R4

R4

13,00

18,80

Razdrto

/

/

Vrhnika

9,30

13,40

Nanos

2,40

3,50

Logatec

7,60

11,00

Senožeče

1,40

2,10

Unec

5,50

8,00

Dane

3,00

4,30

Postojna

3,30

4,80

Kozina

1,40

2,00

/

/

Videž

5,10

7,50

Razdrto
Nanos

1,00

1,40

Dane

3,30

4,80

Vstopna cestninska postaja 11

Cestninski razred

Divača

1,40

2,10

Kozina

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Kozina

2,90

4,10

Videž

6,60

9,60

R4

Log

15,80

22,90

Vrhnika

12,10

17,50

Cestninski razred

Logatec

10,50

15,20

Dane

R3

Unec

8,40

12,20

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Postojna

6,10

8,90

Vstopna cestninska postaja 9

R4

Log

16,20

23,60

Vrhnika

12,50

18,20

Logatec

10,90

15,80

Unec

8,80

12,80

Postojna

6,60

9,50

/

/

Nanos

4,30

6,20

Senožeče

3,30

4,80

Divača

3,00

Kozina
Videž

Razdrto

Razdrto

/

/

Nanos

3,80

5,60

Senožeče

2,90

4,10

Dane

4,40

6,40

Divača

1,40

2,00

Vstopna cestninska postaja 12

Cestninski razred

Videž

R3

4,30

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

4,40

6,40

Log

19,60

28,30

8,20

11,80

Vrhnika

15,80

23,00

Logatec

14,20

20,60

12,10

17,60

9,90

14,30

/

/

Vstopna cestninska postaja 10

Cestninski razred

Unec

Divača

R3

Postojna

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

Razdrto

R4

Log

14,40

20,90

Nanos

7,60

11,00

Vrhnika

10,70

15,50

Senožeče

6,60

9,60

Logatec

9,10

13,10

Unec

7,00

10,10

Dane

8,20

11,80

Postojna

4,70

6,90

Divača

5,10

7,50
«.
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III.
Tabela v IV. točki se spremeni tako, da se glasi:
Cestninski razred

»
R3
Cestninska cesta

Vstopno-izstopna
cestninska postaja:

R4
Cestnina v eurih

A1 Šentilj–Maribor

Pesnica

2,70

4,00

A1 Ptujska cesta
(Maribor vzhod)–Arja vas

Tepanje

9,70

14,00

Slovenske Konjice

4,80

7,00

A1 Arja vas–Trojane

Vransko

4,90

7,10

A1 Trojane–Ljubljana

Kompolje

6,40

9,30

Lukovica

3,30

4,80

Krtina

2,70

3,90

Blagovica

1,60

2,20

Vrhnika

3,,30

4,80

Logatec

4,80

7,00

Unec

6,70

9,70

Postojna

8,70

12,60

Razdrto

/

/

Nanos

10,80

15,60

Senožeče

11,70

16,90

Divača

13,00

18,80

Kozina

14,20

20,60

Videž

17,60

25,50

Vstopno-izstopna cestninska postaja:
Kozina

3,40

4,90

14,60

21,20

Dane

7,30

10,60

H4 Podnanos–Vrtojba

Bazara

5,80

8,40

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

7,10

10,30

Dob

7,30

10,60

Drnovo

8,30

12,00

Novo mesto V (Lešnica) - Krško

Krško

4,30

6,30

Odsek Krško–Obrežje

Krško

3,50

5,10

Dragotinci

14,20

20,60

A1 Ljubljana–Srmin

Vstopna cestninska postaja:

Log

Izstopna cestninska postaja:

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

Vstopna cestninska postaja:

Log

Izstopna cestninska postaja:
Dane
A1/A3 Srmin–Fernetiči

Vstopna cestninska postaja:

Videž

Izstopna cestninska postaja:

A2 Ljubljana–Pluska
A2 Novo mesto V (Lešnica)
– Obrežje

A5 Maribor (Dragučova) - Lenart – Sv.
Jurij ob Ščavnici - Vučja vas – Murska
Sobota – Lendava (Pince)

«.

6442 /
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IV.
Tabele v V. točki se spremenijo tako, da se glasijo:
»

Vstopna cestninska postaja 4

Cestninski razred

Unec

R3

Cestnina v eurih

Vstopna cestninska postaja 1

Cestninski razred

Izstopna cestninska postaja

Log

R3

Log

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

Vrhnika

3,30

4,80

Logatec

4,80

7,00

Unec

6,70

9,70

Postojna

8,70

12,60

/

/

Nanos

10,80

15,60

Senožeče

11,70

16,90

Dane

14,60

21,20

Divača

13,00

18,80

Kozina

14,20

20,60

Videž

17,60

25,50

Razdrto

R4

6,70

9,70

Vrhnika

3,30

4,80

Logatec

1,90

2,70

Postojna

2,00

2,90

/

/

Nanos

4,10

5,90

Senožeče

5,00

7,20

Dane

8,00

11,50

Divača

6,30

9,10

Razdrto

Kozina

7,60

11,00

Videž

10,90

15,80

Vstopna cestninska postaja 5

Cestninski razred

Postojna

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

Vstopna cestninska postaja 2

Cestninski razred

Log

8,70

12,60

Vrhnika

R3

R4

Vrhnika

5,40

7,80

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Logatec

3,90

5,60

Unec

2,00

2,90

Log

3,30

4,80

Logatec

1,50

2,10

Unec

3,30

4,80

Postojna

5,40

7,80

/

/

Nanos

7,40

10,80

Senožeče

8,30

12,10

11,30

16,40

Divača

9,60

14,00

Kozina

10,90

15,80

Videž

14,30

20,70

Razdrto

Dane

Vstopna cestninska postaja 3

Cestninski razred

Logatec

R3

R4

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Nanos

4,80

7,00

Vrhnika

1,50

2,10

Unec

1,90

2,70

Postojna

3,90

5,60

/

/

Nanos

6,00

8,60

Senožeče

6,80

9,90

Dane

9,80

14,20

Divača

8,10

11,80

Kozina

9,40

13,60

Videž

12,80

18,50

/

/

2,10

3,00

Senožeče

3,00

4,30

Dane

5,90

8,60

Divača

4,30

6,20

Kozina

5,50

8,00

Videž

8,90

12,90

Vstopna cestninska postaja 6

Cestninski razred

Razdrto

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Log

Log

Razdrto

Razdrto

R4

10,70

15,50

Vrhnika

7,30

10,60

Logatec

5,90

8,50

Unec

4,00

5,80

Postojna

2,00

2,90

Nanos

0,10

0,10

Senožeče

1,00

1,40

Dane

3,90

5,70

Divača

2,30

3,30

Kozina

3,50

5,10

Videž

6,90

10,00
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Vstopna cestninska postaja 7

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 10

Cestninski razred

Nanos

R3

Divača

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Log
Vrhnika

R4

10,80

15,60

Log

7,40

10,80

R4

13,00

18,80

Vrhnika

9,60

14,00

Logatec

6,00

8,60

Logatec

8,10

11,80

Unec

4,10

5,90

Unec

6,30

9,10

Postojna

2,10

3,00

Postojna

4,30

6,20

/

/

/

/

Senožeče

0,90

1,30

Nanos

2,20

3,20

Dane

3,90

5,60

Senožeče

1,30

1,90

Divača

2,20

3,20

Dane

2,70

3,90

Kozina

3,50

5,00

Kozina

1,30

1,80

Videž

6,80

9,90

Videž

4,60

6,70

Razdrto

Razdrto

Vstopna cestninska postaja 8

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 11

Cestninski razred

Senožeče

R3

Kozina

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Log

R4

11,70

16,90

Vrhnika

8,30

12,10

Logatec

6,80

9,90

Unec

5,00

7,20

Postojna

3,00

4,30

/

/

Nanos

0,90

1,30

Dane

3,00

4,30

Divača

1,30

Kozina
Videž

R4

Log

14,20

20,60

Vrhnika

10,90

15,80

Logatec

9,40

13,60

Unec

7,60

11,00

Postojna

5,50

8,00

/

/

Nanos

3,50

5,00

1,90

Senožeče

2,60

3,70

2,60

3,70

Dane

4,00

5,80

5,90

8,60

Divača

1,30

1,80

Razdrto

Razdrto

Vstopna cestninska postaja 9

Cestninski razred

Vstopna cestninska postaja 12

Cestninski razred

Dane

R3

Videž

R3

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

Izstopna cestninska postaja

Cestnina v eurih

R4

R4

Log

14,60

21,20

Log

17,60

25,50

Vrhnika

11,30

16,40

Vrhnika

14,30

20,70

Logatec

9,80

14,20

Logatec

12,80

18,50

Unec

8,00

11,50

Unec

10,90

15,80

Postojna

5,90

8,60

8,90

12,90

/

/

Nanos

3,90

5,60

/

/

Senožeče

3,00

4,30

Nanos

6,80

9,90

Divača

2,70

3,90

Senožeče

5,90

8,60

Kozina

4,00

5,80

Dane

7,30

10,60

Videž

7,30

10,60

Divača

4,60

Razdrto

Postojna
Razdrto

6,70
«.
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V.
Z dnem odprtja novega cestninskega odseka hitre ceste
H4 med Razdrtim in Podnanosom:
– se cestnina iz I. točke tega cenika, ki je določena za cestninsko cesto A1 Ljubljana–Srmin, vstopna cestninska postaja
Log in izstopna cestninska postaja Nanos, poveča od 12,00 €
za R3 in 17,30 € za R4 na 15,70 € za R3 in 22,70 € za R4;
– se cestnina iz I. točke tega cenika, ki je določena za cestninsko cesto H4 Podnanos–Vrtojba, čelna cestninska postaja
Bazara, določi za cestninsko cesto H4 Ajdovščina–Vrtojba in
se zmanjša od 6,50 € za R3 in 9,40 € za R4 na 4,50 € za R3
in 6,60 € za R4;
– se cestnina iz II. točke tega cenika, ki je določena za prevozne razdalje, ki se cestninijo med vstopno cestninsko postajo
Nanos in izstopnimi cestninskimi postajami v zaprtem sistemu
cestninjenja cestninske ceste A1 Ljubljana–Srmin, in obratno,
spremeni tako, da znaša za cestninska razreda R3 in R4:
»

VI.
Z dnem odprtja novih cestninskih odsekov avtoceste A1
med Dragučovo in Mariborom (Ptujska cesta) ter odseka avtoceste A4 od Slivnice do Dražencev:
– se cestnina iz I. točke tega cenika, ki je določena za
cestninsko cesto A1 Šentilj–Maribor, čelna cestninska postaja
Pesnica, poveča od 3,10 € za R3 in 4,40 € za R4 na 3,40 € za
R3 in 4,90 € za R4;
– se na koncu tabele iz I. točke tega cenika doda nova
vrstica, ki se glasi:
»
A4 Maribor - Slivnica - Ptuj (DraPrepolje
ženci)

6,20

A4 Maribor - Slivnica - Ptuj
(Draženci)

5,60

9,00

«.
– se cestnina v nočnem času iz III. točke tega cenika,
ki je določena za cestninsko cesto A1 Šentilj - Maribor, čelna
cestninska postaja Pesnica, poveča od 2,70 € za R3 in 4,00 €
za R4 na 3,00 € za R3 in 4,40 € za R4;
– se na koncu tabele iz III. točke tega cenika doda nova
vrstica, ki se glasi:
»

R3

R4

Nanos - Log

15,70

22,70

Nanos - Vrhnika

12,00

17,40

Nanos – Logatec

10,30

15,00

Nanos - Unec

8,30

12,00

«.

Nanos - Postojna

6,00

8,70

Nanos - Razdrto

3,80

5,50

Nanos - Senožeče

4,80

7,00

Nanos - Dane

8,10

11,70

VII.
Te spremembe in dopolnitve cenika začnejo veljati 1. julija 2009, razen določb V. in VI. točke tega cenika, ki začnejo
veljati z dnem predaje v njih navedenih odsekov cestninskih
cest v promet.

Nanos - Divača

6,30

9,10

Nanos - Kozina

7,70

11,10

Nanos - Videž

11,40

16,50

R4

Nanos - Log

14,10

20,50

Nanos - Vrhnika

10,80

15,60

Nanos - Logatec

9,30

13,50

Nanos - Unec

7,50

10,80

Nanos - Postojna

5,40

7,90

Nanos - Razdrto

3,40

5,00

Nanos - Senožeče

4,30

6,30

Nanos - Dane

7,30

10,60

Nanos - Divača

5,60

8,20

Nanos - Kozina

6,90

10,00

Nanos - Videž

10,30

14,90

8,10

Št. 420-3/09
Ljubljana, dne 26. maja 2009
EVA 2009-2411-0008
«.

– se cestnina v nočnem času iz III. točke tega cenika, ki
je določena za cestninsko cesto A1 Ljubljana–Srmin, vstopna
cestninska postaja Log in izstopna cestninska postaja Nanos,
poveča od 10,80 € za R3 in 15,60 € za R4 na 14,10 € za R3
in 20,50 € za R4;
– se cestnina v nočnem času iz III. točke tega cenika, ki
je določena za cestninsko cesto H4 Podnanos–Vrtojba, čelna
cestninska postaja Bazara, določi za cestninsko cesto H4 Ajdovščina–Vrtojba in se zmanjša od 5,80 € za R3 in 8,40 € za
R4 na 4,10 € za R3 in 5,90 € za R4;
– se cestnina v nočnem času iz IV. točke tega cenika, ki
je določena za prevozne razdalje, ki se cestninijo med vstopno
cestninsko postajo Nanos in izstopnimi cestninskimi postajami
v zaprtem sistemu cestninjenja cestninske ceste A1 Ljubljana–Srmin, in obratno, spremeni tako, da znaša za cestninska
razreda R3 in R4:
»
R3

Prepolje

mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
Uprave DARS, d.d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
(Uradni list RS, št. 69/08), je bilo k spremembam in dopolnitvam
Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-6/2009/4
z dne 19. 6. 2009.

POPRAVKI
2330.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega
načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) izdaja župan
Občine Črnomelj

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza

«.

V Odloku o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza, objavljenem v Uradnem listu RS, št. Uradni list RS, št. 76/08 z dne
25. 7. 2008, se smiselno odpravijo neusklajenosti, in sicer:
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1. člen
3. člen se pravilno glasi:
»Na koncu 3. člena se doda besedilo, ki glasi:
Območje sprememb in dopolnitev UN se v večjem obsegu
nahaja na posameznih lokacijah znotraj pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – območje UN v velikosti cca 8,7 ha, delno
pa posega tudi na območje OLN za tehnološko razvojno središče TRIS Kanižarica, v velikosti cca 3,3 ha. OLN se spreminja na
stičnem območju s predmetnim UN na severu in jugo-zahodu ob
regionalni cesti Črnomelj – Vinica ter na severo-vzhodnem delu
UN. Območje sprememb in dopolnitev UN je tako v celoti veliko
cca 12 ha in zajema naslednje parcele, vse v k.o. Dobliče:
Zemljišča s parcelnimi št., ki so predmet SDUN: 2380/1,
2379/2, 2342/188, 2342/189, 2342/184, 2351/1, 2351/2, 2352,
2353, 2354, 2355, 2348/2, 2348/1, 2347/1, 2346/1, 2345/2,
2345/1, 2342/187, 2342/41, 2342/42, 2342/24, 2342/186,
2342/185, 2342/125, 2342/99, 2342/124, 2342/200, 2342/202,
2342/201, 2342/199, 2342/70, 2342/183, 2342/69, 2342/196,
2342/198, 2342/123, 2342/195, 2342/77, 2342/194, 2342/192,
2342/191, 2342/182, 2342/197, 2342/175, 2342/57, 2342/172,
2342/193, 2342/174, 2342/173, 2342/181, 2342/180, 2342/179,
2342/178, 2342/148, 2342/149, 2284/6, 2284/5, 2342/150,
2342/151, 2342/157, 2342/158, 2284/4, 2285/4, 2342/153,
2342/155, 2342/170, 2342/171, 2342/58, 2342/177, 2342/176,
2342/59, 2342/168, 2342/169, 2342/167, 2342/165, 2342/166,
2342/60, 2342/63, 2342/30, 2564/1, 3603/4, 2561/1, 2568/1,
2571/4, 3602/2, 2571/3, 2576/2, *384, 2580/2, 2581/2, 2584/3,
2584/4, 2587/2, 2590/2, 3603/5, 2591/1, 2590/1, 2342/164,
2587/1, 2584/2, 2584/1, 2342/81, 2581/1, 2580/1, 2577/1,
2576/1, 2572/1, 2571/1, 3602/1, 2571/2, 2561/3, 2568/3,
2568/2, 2342/79, 2342/80, 2342/143, 2342/146, 2342/160,
2342/144 vse k.o. Dobliče.
Od teh na stično območje z OLN posegajo zemljišča s
parcelnimi št.: 2380/1, 2379/2, 2342/188, 2342/189, 2351/1,
2351/2, 2352, 2353, 2354, 2355, 2348/1, 2348/2, 2342/184,
2342/179, 2342/178, 2342/148, 2342/149, 2284/6, 2284/5,
2342/150, 2284/4, 2342/151, 2564/1, 3603/4, 2561/1, 2568/1,
2571/4, 3602/2, 2571/3, 2576/2, *384, 2580/2, 2581/2, 2584/3,
2584/4, 2587/2, 2590/2, 3603/5, 2591/1, 2590/1, 2342/164,
2587/1, 2584/2, 2584/1, 2581/1 vse k.o. Dobliče.«
2. člen
V 7. členu se v stavku, ki navaja ureditvene enote, pred
številko 5 doda številke 2,3,4.
3. člen
V 24. členu se prvi stavek pravilno glasi: »Na koncu 35.
člena se doda naslednje besedilo, ki glasi:«
4. člen
Drugi del prvega odstavka 26. člena, kjer so navedene
parcelne št., se v celoti zamenja z naslednjim besedilom:
2380/1, 2379/2, 2342/188, 2342/189, 2351/1, 2351/2, 2352,
2353, 2354, 2355, 2348/1, 2342/179, 2342/178, 2342/148,
2342/149, 2284/6, 2284/5, 2342/150, 2284/4, 2342/151,
2564/1, 3603/4, 2561/1, 2568/1, 2571/4, 3602/2, 2571/3,
2576/2, *384, 2580/2, 2581/2, 2584/3, 2584/4, 2587/2, 2590/2,
3603/05, 2591/1, 2590/1, 2342/164, 2587/1, 2584/2, 2584/1,
2581/1 vse k.o. Dobliče.
5. člen
Skladno z 12. členom je čistoris Ureditvene situacije, list
5.1. sestavni del tega popravka in s tem odloka o Spremembah in
dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika
Kanižarica – 1. faza (Uradni list RS, št. 76/08).
Št. 3505-5/2007
Črnomelj, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
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VSEBINA
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.

2273.

2274.

2328.

2275.
2276.
2277.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za
elektronske komunikacije
Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli
Državni zbor Republike Slovenije
Sklep o imenovanju namestnika varuha človekovih
pravic
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so
bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili
uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam
nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje
politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8.
točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28
(ZIOdlUS246/02) (Uradni list RS, št. 135/03) v času
od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v
obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred
zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za
preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in
za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije v politične namene v
času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter
v obdobju od 22. novembra 2008 dalje
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora za ugotavljanje
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi
suma, da so bili vpleteni v financiranje spornih
menedžerskih prevzemov gospodarskih družb Istrabenz, holdinška družba, d.d. in Pivovarna Laško
d.d. s strani bank oziroma kreditnih institucij v
pretežni državni lasti (kreditne institucije znotraj
NLB Skupine in NKBM d.d.), in sicer tako, da naj bi
zlorabili svoj politični vpliv za dodeljevanje posojil
članom poslovodnih organov navedenih gospodarskih družb in z njimi povezanih pravnih in fizičnih
oseb (ti. »slamnatih« podjetij, finančnih holdingov
ipd.) za odkup večinskega ali pretežnega deleža
gospodarske družbe, ki so jo vodili oziroma jo vodijo in ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij zaradi domnevno pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje s področja prevzemov,
ki je dopuščala omenjene sporne menedžerske
prevzeme

2278.
6321
6321

2279.

6321
6322

2280.
2281.

2284.
2285.

Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij

2286.

Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 16. junija
2009

2282.
2283.

6322
2287.

2329.

2288.

6323

6323

BANKA SLOVENIJE

6336
6343
6345
6346
6346

SODNI SVET

6347

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Razpis naknadnih volitev poslank in poslancev iz
Republike Slovenije v Evropski parlament

6348

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za
uporabo cestninskih cest

6437

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

6348

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode

2290.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990, dopolnjene
2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih
skupnosti Adlešiči in Griblje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče
- Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji
Vrh in KS Petrova vas
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta Majer na Vinici

2291.

6435
2293.
6324
6324

6328

BREZOVICA

2289.

2292.

MINISTRSTVA

Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo
Pravilnik o podrobnejših merilih za ugotavljanje
okoljske škode
Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje
dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku
priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za
promet z zdravili na debelo

6335
6336

OBČINE

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
cestninskih cestah in cestnini

6331

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega odstavka
67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili v neskladju z Ustavo, o
zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe
Odločba o zavrženju in zavrnitvi ustavne pritožbe
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in zavrženju
pobude
Sklep o zavrženju pobude

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki
Kitajski

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem
poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije
in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski
medicini
Seznam izdanih tehničnih smernic

2294.

2295.

6349

ČRNOMELJ

6349
6351
6351

6351
6352

GROSUPLJE

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče
parc. št. 1149/6 v k.o. Šmarje

6352

Stran

6447

Sklep o začetku priprave dopolnitev sprememb in
dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena območja
naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice

6409

Uradni list Republike Slovenije
2296.
2297.

2298.
2299.

2300.
2301.

2302.
2303.

2304.
2305.
2306.

2307.
2308.
2309.

2310.

2311.

2312.
2313.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na delu zemljišča parc. št. 2459/2, k.o. Žalna

6352
6353

2317.

HRPELJE - KOZINA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza
učencem na območju Občine Hrpelje - Kozina

6353

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča v Šentvidu
pri Stični
Odlok o sprejetju ureditvenega načrta pokopališča
v Šentvidu pri Stični (uradno prečiščeno besedilo)

6355
6359

KOZJE

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
Sklep o ekonomski ceni vzgojno-varstvenih programov

6363

6368
6369
6371
6371

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2007
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2008
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mihaela in cerkve
sv. Lovrenca na Erzelju za kulturna spomenika
lokalnega pomena

2320.
2321.

2322.

6396

6410

VIPAVA

6410
6412
6413

ZAGORJE OB SAVI

Končno poročilo o izidu svetovalnega referenduma o sosežigu odpadkov v cementarni Lafarge
Cement d.d. Trbovlje, ki je bil v nedeljo, 7. junija
2009

6413

ZAVRČ

2327.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Zavrč za leto 2009

2323.
2324.

Statut Občine Železniki
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2008

2325.

Sklep o sprejetju korekcijskega faktorja za izračun
komunalnega prispevka v poslovni coni P1

2330.

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza

6372
6396

ŠENTJUR

2319.

KRANJSKA GORA

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB2)
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Občino Kranjska Gora

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Inštitut za okolje in prostor

KOPER

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Žusterna III, kare med cesto
»A« in cesto »B«, 2009
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin Dolgoročnega in Družbenega plana Mestne občine Koper
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2318.

6354

IVANČNA GORICA

ŽELEZNIKI

6433
6416
6431

ŽIRI

6432

POPRAVKI

6444

LITIJA

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Litija

6398

LUČE

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Luče

6399

MEDVODE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2008
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja PD 12/1 Jeprca

6401
6401

METLIKA

2314.

Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2009

2315.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mirna Peč v 1. volilni enoti

2316.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica«

2326.

Št.

6406

MIRNA PEČ

6407

OSILNICA

6408

SEVNICA

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Poslovno trgovski center
Sevnica

6432

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 46/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1603
1623
1630
1632
1638
1639
1640
1641
1641
1641
1652
1653
1655
1656
1656
1656
1673
1675
1675
1676
1677
1677
1677
1679

Stran

6448 /

Št.
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ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA
PROMETA (ZVCP-1)
(neuradno prečiščeno besedilo)
z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona Mitjana Bizjaka,
Rafaela Viltužnika ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
Po letu 2004 je pri Založbi Uradni list RS v knjižni obliki ponovno izšel
Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Avtorja uvodnih pojasnil
k zakonu Mitjan Bizjak in Rafael Viltužnik na 74 straneh razlagata
posamezne zakonske določbe in pri tem še posebej opozarjata na
spremembe zakona.
ZVCP-1E, sprejet v letu 2008, je po obsegu in vsebini največja novelacija
Zakona o varnosti cestnega prometa, saj je v 106 členih posegel na tako
rekoč vsa področja, ki jih ureja ta zakon. Osnovno vodilo pri pripravljanju
besedila zakona je bilo zagotoviti večjo varnost oziroma zmanjšati najhujše
posledice prometnih nesreč. Uvedba novitet, to je zvišanje nekaterih kazni,
možnost zasega motornega vozila, s katerim je bil storjen prekršek, ukrep
obveznega pridržanja voznika vozila, ki je zaloten pri najhujših prekrških,
uvedba novih kategorij vozniškega dovoljenja, širitev pooblastil občinskih
redarjev …, naj bi omogočila, da bi bili udeleženci cestnega prometa ob
hkratni poenostavitvi postopkov po Zakonu o prekrških obravnavani
hitreje, primarni učinek zagroženih sankcij pa bi bil s tem učinkovitejši.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 43 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-432-9
Število strani: 341
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Spremembe in dopolnitve ZVCP-1E so natisnjene polkrepko, knjigo
pa zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje
posameznih členov.
Knjigo priporočamo pravnim in ﬁzičnim osebam, skratka vsem, ki so
kakorkoli povezani s prometom, bodisi kot aktivni udeleženci ali le kot
»opazovalci«.
Vabimo vas, da nas obiščete na naši spletni strani http://www.uradni-list.si/3

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1)
• trda vezava
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