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DRŽAVNI ZBOR
3080.

Sklep o mirovanju funkcije poslanca
Državnega zbora

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
109/08, 39/11 in 48/12) se je Državni zbor na seji dne 16. oktobra 2012 seznanil z naslednjim

SKLEPOM

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 110/10).
III.
Ta sklep začne veljati 8. januarja 2013.
Št. 42306-2/2012
Ljubljana, dne 11. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0225
Vlada Republike Slovenije

Državni zbor na podlagi odločbe Vlade z dne 4. 10. 2012
ugotavlja, da je bil poslanec Ljubo Žnidar imenovan za državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, zato
od 16. 10. 2012 v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o
poslancih ne more opravljati funkcije poslanca, dokler opravlja
funkcijo državnega sekretarja.
Št. 020-02/12-80/9
Ljubljana, dne 16. oktobra 2012
EPA 685-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

VLADA
3081.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve
okolja z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08,
39/10, 13/11, 75/11 in 1/12) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida
I.
Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega
dioksida je 0,0144 eura.

Leto XXII

Janez Janša l.r.
Predsednik

3082.

Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2013–2017

Na podlagi 23.b člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SREDNJEROČNI PROGRAM
statističnih raziskovanj 2013–2017
1. Okvir delovanja slovenske državne statistike
1.1 Pravne in druge podlage
Delovanje slovenske državne statistike določa Zakon
o državni statistiki1 (v nadaljevanju ZDSta). Ta v 23. členu
nalaga Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), da skupaj s pooblaščenimi izvajalci dejavnosti
državne statistike pripravlja programe statističnih raziskovanj, srednjeročne in letne. Srednjeročni programi določajo
ustrezno pokrivanje nacionalnih in mednarodnih politik ter
prednostne naloge, pristope, glavna področja in cilje dejavnosti državne statistike, letni programi pa podajajo podroben
pregled vseh statističnih raziskovanj z navedbo vseh temeljnih
sestavin vsakega načrtovanega statističnega raziskovanja.
Vsak program je po sprejetju objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenska državna statistika je del evropskega statističnega sistema, zato na njeno delovanje vpliva tudi Uredba o
1 Zakon o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001:
http://www.stat.si/drz_stat_zakonski.asp (prevzeto 30.5. 2012)
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evropski statistiki2, za posamezna statistična področja pa velja
področna statistična zakonodaja EU3.
Zakonsko podlago za strokovno neodvisnost daje slovenski državni statistiki ZDSta; pri ohranjanju objektivnosti in
nepristranskosti se opira na načela Kodeksa ravnanja evropske
statistike4 (ta se nanašajo na institucionalno okolje, na statistične procese in na statistične rezultate); pri svojem delovanju
pa upošteva tudi metodološke in klasifikacijske standarde ter
priporočila različnih mednarodnih ustanov (npr. OECD-ja, Združenih narodov in Mednarodnega denarnega sklada).
1.2 Slovenska državna statistika
Slovensko državno statistike tvorijo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne
statistike (v nadaljevanju pooblaščeni izvajalci). V srednjeročnem obdobju 2013−2017 so prevzele naloge in odgovornosti
pooblaščenega izvajalca naslednje ustanove5 (po abecednem
vrstnem redu):
– Agencija RS za javnopravne evidence in storitve,
– Banka Slovenije,
– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
– Ministrstvo za finance,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Delovanje državne statistike spremlja Statistični svet Republike Slovenije6, strokovno metodološko posvetovalno telo
za strateška in razvojna vprašanja državne statistike. Posamezna področja državne statistike pa spremljajo statistični
sosveti7. Člani Statističnega sveta in statističnih sosvetov so
predstavniki najpomembnejših uporabnikov statističnih podatkov in predstavniki dajalcev podatkov.
1.3 Delovanje slovenske državne statistike v evropskem
statističnem sistemu in drugo mednarodno sodelovanje
SURS in pooblaščeni izvajalci dejavno sodelujejo v različnih evropskih organih in ustanovah. Najbolj dejavno je njihovo sodelovanje z Eurostatom, statističnim uradom Evropske
unije, in v Evropskem statističnem sistemu (v nadaljevanju
ESS). SURS in pooblaščeni izvajalci sodelujejo tudi v različnih
statističnih organih in delovnih telesih mednarodnih organizacij: v OECD-ju (v Direktoratu za statistiko, v Direktoratu za
zaposlovanje, delo in socialne zadeve in v različnih agencijah),
v OZN – v Konferenci evropskih statistikov (organizirana pri
Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo), v Statistični
komisiji in različnih specializiranih agencijah, v programih in
skladih Združenih narodov; dejavno delujejo tudi v različnih
mednarodnih strokovnih združenjih s področja statistike, na
primer v Mednarodnem statističnem institutu (ISI) in njegovi
sekciji Mednarodno združenje za uradne statistike (IAOS), ter
v znanstvenoraziskovalnih ustanovah.
SURS in pooblaščeni izvajalci so dejavni tudi na področju
mednarodnega dvostranskega sodelovanja in mednarodnega
razvojnega sodelovanja z namenom razvoja in krepitve statističnih sistemov, doseganja napredka v kakovosti statističnih
metodologij in raziskovanj ter promocije statistike.
2 Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe
(ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti
in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za
statistične programe Evropskih skupnosti (32009R0223).
3 Glej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ess_
eurostat/legislation_in_force (prevzeto 30. 5. 2012).
4 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_kakovost_kodeks.asp (prevzeto 30. 5. 2012).
5 V letnem programu statističnih raziskovanj so ustanove
navedene ob navedbi posameznega raziskovanja.
6 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_svet.asp (prevzeto 30. 5.
2012).
7 Glej: http://www.stat.si/drz_stat_sosveti.asp (prevzeto 30. 5.
2012).
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Poleg ESS obstaja na evropski ravni tudi Evropski sistem
centralnih bank (ESCB), katerega članica je Banka Slovenije. Za
učinkovito delovanje obeh sistemov je podpisan dogovor o sodelovanju na področju ekonomskih in finančnih statistik med Generalnim direktoratom za statistiko v Evropski centralni banki (ECB)
in Eurostatom. Na nacionalni ravni ima podobno vlogo Dogovor o
sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik8
med SURS-om, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance.
1.4 Financiranje dejavnosti državne statistike
Finančna stabilnost je ključnega pomena za strokovno in
neodvisno delovanje slovenske državne statistike. Vse vključene ustanove bodo delovale finančno vzdržno in poskrbele za
ustrezna finančna sredstva za izvajanje dejavnosti.
SURS je kot strokovno samostojna vladna služba neposredno udeležen v postopku priprave in usklajevanja državnega proračuna (18. člen ZDSta). Za izvajanje dejavnosti se
SURS financira iz državnega proračuna v skladu s sprejetim
letnim finančnim načrtom. Če bi se finančne potrebe SURS-a
pozneje zaradi novih ali obširnejše obveznosti povečale (npr.
zaradi sprejete zakonodaje EU), naj bi pridobil dodatna sredstva ali prerazporedil obstoječa, odvisno od dogovora s skrbnikom državnega proračuna ter glede na postavljene prioritete in
razmerja med stroški, bremeni in koristmi. Manjši del prihodkov
SURS-a predstavljajo tudi sredstva, pridobljena na razpisih
Evropske komisije.
Pooblaščeni izvajalci financirajo dejavnost državne statistike iz virov, pridobljenih iz proračuna Republike Slovenije.
Ker pooblaščeni izvajalci večinoma niso neposredno udeleženi
v postopku priprave in usklajevanja državnega proračuna, bi
bilo v času finančne krize in zmanjševanja obsega financiranja
teh ustanov iz proračuna lahko ogroženo tudi financiranje dejavnosti državne statistike.
2. Poslanstvo, vizija, vrednote in glavni dejavniki podpornih aktivnosti
Poslanstvo državne statistike
Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam
javne uprave, gospodarstvu in javnosti kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno ter mednarodno primerljive podatke
o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov. Podatke
za domače potrebe in mednarodno izkazovanje zagotavlja
ob optimalnih stroških. Z doslednim spoštovanjem statistične
zaupnosti gradi zaupanje dajalcev in uporabnikov podatkov ter
krepi strokovno neodvisnost.
Vizija državne statistike:
– biti zaupanja vreden sistem, prijazen do uporabnikov in
dajalcev podatkov;
– biti sodoben sistem, z uveljavljenimi najvišjimi standardi
v celotnem statističnem procesu;
– v največji meri uveljaviti načela Kodeksa ravnanja
evropske statistike oziroma Javne zaveze ESCB o evropski
statistiki;
– zagotavljati ustrezne delovne pogoje za strokovno ekipo
profesionalnih in motiviranih zaposlenih sodelavcev;
– izvajati svojo dejavnost na stroškovno najučinkovitejši
način.
Vrednote državne statistike:
– strokovna neodvisnost,
– znanje in izkušnje institucij,
– informacijska varnost,
– zaupanje dajalcev in uporabnikov podatkov,
– profesionalnost zaposlenih.
Glavni dejavniki podpornih aktivnosti v državni statistiki:
Doseganje temeljnih ciljev državne statistike zagotavljajo
t.i. podporne aktivnosti. Te so v tem dokumentu podrobno
opisane v 4. poglavju (Ključna področja razvoja in delovanja
državne statistike), združimo pa jih lahko v naslednje sklope:
8 Glej: http://www.stat.si/doc/drzstat/BS.MF.pdf (prevzeto
30. 5. 2012).
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– visoko usposobljeni, dobro organizirani in motivirani
zaposleni;
– zakonodaja in dobra praksa pri pripravi programov
statističnih raziskovanj;
– klasifikacije, registri, statistične enote;
– splošna metodologija ter metodološki, organizacijski in
procesni standardi;
– zbiranje podatkov in sodelovanje s skrbniki virov podatkov;
– podpora IKT in informacijska varnost;
– izkazovanje statističnih podatkov in informacij javnostim
ter komuniciranje z različnimi javnostmi;
– dejavno sodelovanje v ESS in širše;
– dejavno sodelovanje med pooblaščenimi izvajalci;
– finančni viri.
3. Temeljni cilji državne statistike v srednjeročnem
obdobju 2013–2017
Srednjeročni program določa okvir delovanja državne
statistike: razvoj, pripravo in izkazovanje statističnih izdelkov
in storitev. Pri določanju temeljnih ciljev in aktivnosti za njihovo doseganje se upoštevajo nacionalne in evropske pravne
osnove, potrebe in zahteve domačih, evropskih in drugih mednarodnih uporabnikov, upoštevaje razpoložljive vire – finančne
in kadrovske – in ob prepoznavanju sprememb in premikov v
družbi. Navedeno posledično zahteva opredelitev prednostnih
področij izvajanja, še večjo prilagodljivost statističnega sistema
pri pripravi podatkov, še učinkovitejše komuniciranje z uporabniki, da bodo statistični izdelki in storitve za uporabnike ustrezni
in uporabni, ter dosledno upoštevanje bremen poročevalskih
enot na eni in stroškov državne statistike na drugi strani.
SURS in pooblaščeni izvajalci si za srednjeročno obdobje
2013–2017 postavljajo naslednje temeljne cilje:
1. povečanje uporabe statističnih podatkov med uporabniki,
2. ohranitev zaupanja vseh deležnikov in povečanje prepoznavnosti državne statistike in
3. izvajanje dejavnosti po načelu stroški/koristi.
SURS in pooblaščeni izvajalci bodo za doseganje zastavljenih ciljev aktivno sodelovali s partnerji v slovenskem prostoru, v Evropskem statističnem sistemu in v Evropskem sistemu
centralnih bank ter z različnimi mednarodnimi ustanovami.
Kljub vse širši uporabi administrativnih zbirk podatkov
bo za izvajanje statistične dejavnosti še vedno treba pridobiti
podatke tudi neposredno od dajalcev podatkov (tj. od podjetij
in drugih ustanov ali oseb in gospodinjstev). Pri zbiranju teh
podatkov se vedno upošteva načelo razumne obremenitve
dajalcev podatkov. V tem srednjeročnem obdobju bo delovanje ciljno usmerjeno v sodelovanje z večjimi podjetji za njihovo
razbremenjevanje.
Upravljavci (skrbniki) administrativnih podatkov sicer zbirajo in vodijo podatke za nestatistični namen, državni statistiki
pa jih posredujejo skladno z ZDSta za statistični namen. SURS
je z upravljavci sklenil dogovore o posredovanju podatkov; to
mu daje možnost, da lahko vpliva na morebitne spremembe
v viru podatkov oziroma na stabilnost administrativnih zbirk
podatkov. Tudi v tem srednjeročnem obdobju se bo uporaba
administrativnih zbirk podatkov povečevala v največjem možnem obsegu. SURS in pooblaščeni izvajalci bodo z upravljavci podatkovnih virov intenzivno sodelovali in si prizadevali
za ohranitev potrebnega obsega in kakovosti administrativnih
virov podatkov.
Dajalci podatkov so hkrati tudi uporabniki statističnih podatkov, zato bodo vse udeležene institucije iskale sinergije med
obema vlogama za izboljšanje kakovosti statističnih rezultatov
in zmanjševanje administrativnih ovir in bremen.
Okrepljeno in ciljno usmerjeno bo sodelovanje z uporabniki statističnih izdelkov in storitev. To so organi upravljanja
(pripravljavci politik), gospodarstvo, izobraževalne ustanove,
znanstvenoraziskovalno okolje, civilna družba in splošna javnost. Zadnjima statistične rezultate največkrat posredujejo različni mediji. Sodelovanje z znanstvenoraziskovalnim okoljem je
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pomembno tudi za razvoj statistične metodologije in postopkov
in je dvosmerno.
Pomembno vlogo za doseganje opredeljenih ciljev imajo tudi zaposleni v državni statistiki, njihova profesionalnost
in strokovnost bosta bistveno prispevali k visokokakovostnim
statističnim izdelkom in storitvam.
4. Ključna področja razvoja in delovanja slovenske
državne statistike za doseganje temeljnih ciljev
V nadaljevanju so za vsak cilj opredeljene ključne naloge
in aktivnosti za njihovo uresničitev.
4.1 CILJ 1: Povečanje uporabe statističnih podatkov
ZDSta določa osnovni okvir delovanja državne statistike,
SURS in pooblaščeni izvajalci pa prevzemajo proaktivno vlogo
za povečanje uporabe statističnih izdelkov in storitev. To pomeni, da bodo te izdelke in storitve aktivno promovirali in da bodo
delovali za uporabniško poznavanje kakovostnih statističnih
rezultatov, ozaveščali bodo javnosti o pomenu in potrebi po
ustreznih statističnih podatkih (krepitev statistične pismenosti9).
Državna statistika bo delovala tako, da bo pravočasno zaznala
nove pobude in potrebe in da se bo nanje lahko tudi ustrezno
odzivala. Pri tem so mišljene tako nove vsebine in metodologije
kot tudi sodobne tehnologije obdelave podatkov ter prikazovanja
in objavljanja kakovostnih statističnih rezultatov. Ti bodo ustrezali
potrebam in namenom uporabnikov (angl. fit for purpose), če
bodo enostavno dostopni in objavljeni tako, da jih bo uporabnik brez težav pravilno razumel, in če bodo časovno in krajevno
ustrezni. Cilj je, da bi se uporabniki vedno znova obračali na
državno statistiko in da bi ta tako izpolnila svoje poslanstvo.
Naslednje štiri naloge so ključne, da državna statistika doseže prvi temeljni cilj.
Izvedene bodo z več aktivnostmi:
4.1.1 Zadovoljevanje potreb uporabnikov in ob tem izboljšanje izkazovanja statističnih izdelkov in storitev in komuniciranje z uporabniki:
– pripravljanje presečnih publikacij in drugih načinov
medpodročnega prikazovanja podatkov, po potrebi tudi v sodelovanju z drugimi institucijami, ki imajo področno povezane
podatke, analize in študije;
– enostavnejši in preglednejši dostop do podatkov in informacij s stalnim posodabljanjem spletnih strani in s povečevanjem razpoložljivih podatkov na različnih vsebinskih področjih;
– nadaljnji razvoj prostorske komponente prikazovanja in
objavljanja podatkov ter interaktivnih orodij;
– do uporabnikov prijazno dostopni metapodatki;
– redno obveščanje javnosti o kakovosti statističnih raziskovanj in rezultatov na standardiziran način, s poudarkom na
zanesljivosti, natančnosti in pravočasnosti;
– uveljavitev ravnotežja med hitrostjo objav statističnih
rezultatov in stopnjo kakovosti;
– nadaljnji razvoj podatkovnih skladišč in načinov dostopa
raziskovalcev do mikropodatkov;
– izboljšanje statističnih rezultatov in storitve tudi na podlagi analiz izvedenih anket o zadovoljstvu uporabnikov;
– ohranitev brezplačnih osnovnih statističnih izdelkov in
storitev;
– prenova izkazovanja statističnih informacij in publikacij
BS.
4.1.2 Promocija uporabe statističnih podatkov:
– organizacija novinarskih in strokovnih konferenc ter različnih izobraževalnih srečanj; objavljanje strokovnih in poljudnih
člankov v različnih medijih;
– aktivna udeležba in predstavljanje statističnih izdelkov in
storitev ob različnih dogodkih in na različnih prireditvah;
9 Statistična pismenost pomeni biti sposoben razmeti in kritično
oceniti statistične podatke, ki prodirajo v naše vsakdanje življenje, ter znati ceniti prispevek, ki ga statistično razmišljanje lahko
ima v javnem in zasebnem življenju, v poklicnih in osebnih odločitvah (K. Wallman, glej: http://www.abs.gov.au/websitedbs/CaS
Home.nsf/home/downloadable+files.es/$file/Statistical_Literacy_Paper.pdf točka 4.1, prevzeto 30. 5. 2012).

Stran

8000 /

Št.

79 / 19. 10. 2012

– izvajanje različnih aktivnosti za krepitev statistične pismenosti na različnih področjih (npr. statistični rezultati bodo
opremljeni – kot so bili tudi doslej − s strokovnimi komentarji in
metapodatki);
– redno sklicevanje sej Statističnega sveta in statističnih
sosvetov in ob tem spodbujanje članov k dejavnemu delovanju.
4.1.3 Razvoj statističnih področij na podlagi sodelovanja v
slovenskem, evropskem in mednarodnem okolju:
– organizirano in poglobljeno spremljanje sprememb in razvoja nacionalnih politik in zakonodaje ter posredovanje mnenj in
pripomb, pomembnih za pripravo in izkazovanje statistik, vključno z zagotavljanjem ustreznih administrativnih virov podatkov;
– aktivno članstvo v različnih delovnih, ekspertnih in direktorskih skupinah in odborih Eurostata, Evropskega sistema
centralnih bank (ESCB) in v Odboru za denarno, finančno in
plačilnobilančno statistiko (CMFB);
– aktivno sodelovanje v skupinah in na srečanjih drugih
mednarodnih organizacij (npr. v povezavi z OECD, Ekonomsko
komisijo Združenih narodov za Evropo, v Statistični komisiji
Združenih narodov).
4.1.4 Razvoj statističnih področij ob sodelovanju z znanstvenoraziskovalnim okoljem:
– skupaj z znanstvenoraziskovalnim okoljem vključitev v
projekte za razvoj statističnih metodologij v sklopu razpisanih
tem raziskovalnih programov EU in Ciljnih raziskovalnih projektov (CRP) v Sloveniji;
– sodelovanje na področju modeliranja in ocenjevanja podatkov,
– spodbujanje raziskovalcev k uporabi mikropodatkov za
pripravo različnih poglobljenih statističnih analiz in modelov;
– analiza raziskav in prenos znanj iz znanstvenoraziskovalnega okolja v nadaljnjo uporabo v statističnem procesu;
– sistematično preverjanje načrtovanih ali že uporabljenih
statističnih metodologij.
4.2 CILJ 2: Ohranjanje zaupanja vseh deležnikov in
povečanje prepoznavnosti državne statistike
Državna statistika mora za izpolnitev svojega poslanstva
najmanj ohraniti že doseženo raven zaupanja vseh deležnikov, hkrati pa delovati tako, da bo povečala sodelovanje znotraj
sistema državne statistike. Le s kakovostnimi statističnimi izdelki
in storitvami se bo povečevala tudi prepoznavnost državne
statistike kot ustanove ali partnerja, vrednega zaupanja. SURS
in pooblaščeni izvajalci bodo izvajali aktivnosti, s katerimi bodo
približali svoje delovanje dajalcem podatkov, da bodo ti bolje
razumeli, zakaj je smiselno sporočati podatke in spoznali, da so
posredovani podatki potrebni in pomembni za raznovrstne izračune in izkazovanje podatkov, za spremljanje sprememb v gospodarstvu in v družbi ter za spremljanje razvoja obeh področij.
Pri ohranjanju zaupanja je eden izmed ključnih elementov
zagotavljanje ustreznega varovanja informacij, zlasti upravljanja podatkovnih virov. V tem okviru je treba poudariti varovanje in
zavarovanje osebnih podatkov dajalcev podatkov, saj bo le na ta
način ohranjeno njihovo zaupanje, da SURS in pooblaščeni izvajalci z njihovimi podatki ravnajo odgovorno. SURS in pooblaščeni
izvajalci bodo zato s promoviranjem te vrednote krepili javno
zaupanje v državno statistiko, to pa bo posledično okrepilo tudi
sodelovanje z dajalci in uporabniki podatkov.
Prepoznavnost državne statistike želijo SURS in pooblaščeni izvajalci povečati tako, da bi pri uporabnikih dosegli
zavedanje o tem, da so in bodo ustrezni, zanesljivi in pravočasni
statistični podatki vedno dostopni na spletnih straneh SURS-a in
pooblaščenih izvajalcev državne statistike, in to ne glede na to,
kdo je pripravljavec podatkov (SURS ali kateri od pooblaščenih
izvajalcev) ali za katero področje jih uporabnik išče.
Naslednje štiri naloge so ključne, da državna statistika doseže drugi temeljni cilj.
Izvedene bodo z več aktivnostmi:
4.2.1 Sodelovanje z dajalci podatkov:
– krepitev zavedanja poročevalskih enot, da državna statistika pri ravnanju s podatki dosledno upošteva vidik varovanja
informacij;
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– vzpostavitev hitrega in učinkovitega komuniciranja z
osebami oziroma gospodinjstvi, s podjetji ter z upravljavci administrativnih virov podatkov;
– krepitev osebnih stikov s pripravljavci podatkov, predvsem v velikih podjetjih;
– posodobitev in izboljšanje pojasnil oziroma navodil za
posredovanje podatkov za dajalce podatkov.
4.2.2 Razvoj kakovosti slovenske državne statistike:
– izboljšanje koordinacije SURS-a s pooblaščenimi izvajalci pri doseganju skladnosti z načeli Kodeksa ravnanja
evropske statistike;
– skrb za skladnost z načeli Kodeksa ravnanja evropske
statistike na vseh področjih: v institucionalnem okolju, v statističnih procesih in v statističnih rezultatih;
– seznanjanje uporabnikov in dajalcev podatkov z izpolnjevanjem načel Kodeksa ravnanja evropske statistike oziroma
Javne zaveze ESCB o evropski statistiki pri vseh izvajalcih
državne statistike;
– določitev elementov okvira kakovosti (proučitev možnosti upravljanja sistema kakovosti po načelih sistema EFQM);
– uveljavljanje ustreznih statističnih postopkov z upoštevanjem sprejetih smernic in učbenikov ter podobnih podpornih
dokumentov;
– uveljavitev postopkov za spremljanje kakovosti v postopkih izvedbe statističnega raziskovanja;
– vpeljava selektivnega sporočanja in urejanja podatkov;
– strokovna presoja izvedbe statističnih raziskovanj (uporabljena metodologija, pregled analize kazalnikov kakovosti,
uporabljene klasifikacije ipd.);
– razširitev vloge in aktivnosti Metodološkega sveta, ki
deluje pri SURS-u;
– izboljšanje skladnosti med različnimi statističnimi področji.
4.2.3 Razvoj informacijske varnosti s poudarkom na varovanju osebnih podatkov:
– izvrševanje temeljnih načel krovne varnostne politike in
pravil stroke ter vpeljevanje določil pripadajočih pravilnikov v
vse statistične procese;
– poudarjanje pomena varovanja osebnih podatkov v
okviru razvoja informacijske varnosti in krovne varnostne politike;
– vpeljevanje anonimizacije osebnih podatkov v celoten
statističen proces; učinkovito zavarovanje osebnih podatkov;
– razvoj ozaveščenosti in kulture izvajanja informacijske
varnosti pri zaposlenih;
– spremljanje razvoja standardov v informacijski varnosti
in vključevanje novosti v krovno varnostno politiko in pripadajoče pravilnike.
4.2.4 Krepitev strokovne neodvisnosti in prepoznavnosti
državne statistike:
– ohranitev pravnih in drugih podlag za neodvisno delovanje državne statistike;
– ohranitev in krepitev zavedanja načel Kodeksa ravnanja
evropske statistike oziroma Javne zaveze ESCB o evropski
statistiki;
– seznanjanje javnosti o uporabljenih najustreznejših statističnih metodah za pripravo visokokakovostnih statističnih
izdelkov in storitev;
– opozarjanje na napačno uporabo ali interpretacijo statističnih rezultatov;
– povečanje prepoznavnosti državne statistike z vzpostavitvijo enotne vstopne točke do statističnih podatkov prek
spletnih mest vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike.
4.3 CILJ 3: Izvajanje dejavnosti po načelu stroški/koristi
Kodeks ravnanja evropske statistike in tudi Javna zaveza ESCB o evropski statistiki določata (vsak v svojem
10. načelu) stroškovno učinkovitost; to pomeni, da morajo
biti vsi viri (podatkovni, tehnični ter tudi človeški in finančni)
učinkovito porabljeni oziroma uporabljeni za dosego kar
najboljšega rezultata, učinka, torej koristi. Razvoj družbe in
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gospodarstva nalaga državni statistiki nenehno nove naloge
(objave novih, drugačnih, ustreznejših statističnih rezultatov), hkrati pa ostajajo že obstoječe potrebe. Ob tem pa so
finančni in kadrovski viri vse bolj omejeni. Razkorak je delno
rešljiv z optimizacijo procesov izvajanja raziskovanj, z uvajanjem naprednejših statističnih metodologij in ustreznih
informacijskih tehnologij ter s prerazporejanjem človeških in finančnih virov.
Izboljšana standardizirana in poenotena statistična produkcija bo omogočila pospešitev različnih postopkov, statistični
viri bodo večkrat uporabljeni (načelo enkrat za večkrat), nove
statistike bo mogoče pripraviti z uporabo različnih tehnik povezovanja različnih virov podatkov.
Za kakovostne statistične izdelke in storitve so potrebni
kakovostni vhodni viri, pri tem pa morajo SURS in pooblaščeni izvajalci skrbeti za ohranjanje razumnih obremenitev10
dajalcev podatkov. S takim ravnanjem SURS in pooblaščeni
izvajalci lahko vplivajo na ohranitev oziroma izboljšanje stopnje
sodelovanja v statističnih raziskovanjih.
Sodelovanje v sistemu državne statistike je koristno in pomeni prihranek človeških in finančnih virov za vse udeležene.
Dosedanje dobre prakse, kot so npr. skupna zbiranja podatkov,
razvoj metodologij, prenosi izkušenj in znanj, bodo SURS in
pooblaščeni izvajalci nadaljevali in še razvijali tudi z drugimi
državni organi, ki zbirajo podatke za vodenje in spremljanje
svojih delovnih področij.
Banka Slovenije sodeluje pri razvoju in spremembah monetarnih in finančnih statistik v okviru ESCB v postopku ocenjevanja stroškov in koristi posameznih metodoloških predlogov,
s katerim so vsakič racionalno določene končne spremembe
obremenitve poročevalcev podatkov.
Naslednjih pet nalog je ključnih, da državna statistika
doseže tretji temeljni cilj.
Izvedene bodo z več aktivnostmi:
4.3.1 Določitev prioritet izvajanja raziskovanj in zagotavljanje ustreznih finančnih virov:
– vzpostavitev meril za določanje prioritet izvajanja raziskovanj z upoštevanjem finančnih zmožnosti izvajanja programa;
– aktivno sodelovanje v ESS in v ESCB že na zgodnji
stopnji priprave pravnih osnov za nova raziskovanja oziroma
za spremembe obstoječih in tako vplivanje na prioritete znotraj
ESS in ESCB;
– izvajanje postopkov za zmanjševanje bremen poročevalskih (npr. zmanjšanje obsega in pogostosti izvajanja raziskovanj, združevanje raziskovanj, modularno obvladovanje
vsebin ipd.);
– aktivno delovanje za pridobivanje evropskih (razpisi
Evropske komisije) in drugih virov za (so)financiranje raziskovanj;
– stalna kontrola učinkovitosti porabe oziroma uporabe
finančnih, kadrovskih in tehničnih virov.
4.3.2 Optimizacija procesov in uveljavljanje učinkovite
informacijske podpore:
– vzpostavitev in uveljavitev procesne standardizacije (razvoj splošnih programskih rešitev), vključno z zagotavljanjem
sledljivosti in ponovljivosti procesov;
– optimizacija organizacije pridobivanja (zbiranja) podatkov od oseb in gospodinjstev, od podjetij in od upravljavcev
administrativnih virov podatkov (široka uporaba elektronskega
poslovanja);
– vzpostavitev statističnega poslovnega registra kot enotnega vzorčnega okvira za poslovne statistike;
10 9. načelo Kodeksa ravnanja evropske statistike: Skrb za
razumno obremenitev pomeni najširša možna uporaba obstoječih
administrativnih virov namesto neposrednega zbiranja podatkov
od podjetij, ponovna uporaba že obstoječih statističnih virov, uporabo statističnih metod vzorčenja ipd. Ta skrb pomeni tudi stalno
ohranjanje ravnovesja med izraženimi potrebami uporabnikov in
dejanskimi možnostmi državne statistike in posredno tudi dajalci
podatkov.
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– optimizacija postopkov izbora enot opazovanja, tudi z
uvajanjem koordiniranega vzorčenja (posledično zmanjševanje
bremen poročevalskih enot);
– standardizacija procesa statističnega urejanja podatkov;
– uveljavitev tehnične standardizacije in avtomatizacije
postopkov, uvajanje mednarodno primerljivih, modularno in
procesno integriranih rešitev;
– zagotavljanje učinkovite informacijske podpore ter stalen razvoj in posodabljanje informacijske infrastrukture in tehnologije (uporaba odprtokodnih orodij in rešitev),
– informacijsko-tehnološka posodobitev aplikacije za
sprejem podatkov od poročevalcev v BS.
4.3.3 Uporaba administrativnih virov podatkov:
– stalno sodelovanje z upravljavci administrativnih virov
podatkov s ciljem, da se zagotovita kakovost teh podatkov in
stabilnost naslonitve državne statistike na administrativne vire
podatkov;
– ohranitev zakonsko določenih pravic za brezplačen
dostop državne statistike do administrativnih virov podatkov;
– stalno spremljanje in proučevanje okolja za zagotovitev
novih (alternativnih) virov podatkov.
4.3.4 Uporaba dobrih praks, metodologij, informacijsko-tehnoloških rešitev s sodelovanjem v slovenskem, evropskem in
mednarodnem okolju:
– poglobljeno sodelovanje v sistemu državne statistike z
izmenjavo informacij, dobrih praks in znanj na metodoloških in
drugih področjih;
– okrepljena koordinacija SURS-a s pooblaščenimi izvajalci, predvsem pri izmenjavi informacij o delovanju ESS
in sprejemanju odločitev v ESS (npr. glede pravnih osnov,
različnih standardov);
– vzpostavitev stalne izmenjave in uvajanja pridobljenih
novih znanj in vedenj o izkušnjah ter dobrih praksah v evropskem statističnem sistemu in širšem mednarodnem okolju;
– nadaljnje sodelovanje Banke Slovenije v skupini JEGR11
(Joint Expert Group on Reporting), ekspertni delovni skupini
pri statističnem odboru ESCB in odboru Evropskih bančnih
nadzornikov (EBA)12 za uskladitev metodologij monetarnih in
finančnih statistik z zahtevami nadzornih poročil bančnega
poslovanja FINREP in COREP kot osnove za razbremenitev
kreditnih institucij ter za boljšo kakovost podatkov v podporo
procesu odločanja.
4.3.5 Optimizacija notranje organizacijske strukture in
upravljanje kadrovskih virov:
– prilagajanje notranje organizacijske strukture spremembam pri optimizaciji procesov in strukturi nalog;
– izboljševanje izobrazbene strukture zaposlenih in njihov
strokovni razvoj, usmerjanje poklicnih karier zaposlenih (osredotočanje na ključne kadre in razvoj novih presečnih profilov);
– nadaljnji razvoj projektnega dela;
– izvedba merjenja zadovoljstva zaposlenih in na tej podlagi uvajanje izboljšav.
5. Prednostna vsebinska področja
Temeljna dejavnost državne statistike je zagotavljanje
kakovostnih in ustreznih statističnih izdelkov in storitev uporabnikom. Skladno s postavljenimi osnovnimi strateškimi cilji
bodo ti − ob stalnem uvajanju izboljšav in inovativnih postopkov
uporabe statističnih podatkov za večkratni namen − najmanj
ohranili raven kakovosti in potrebnega obsega. V tem poglavju
so predstavljena najpomembnejša razvojna področja; pri
oblikovanju in določanju teh področij so bile upoštevane tudi
pobude uporabnikov, izražene v različnih razpravah, predvsem na sejah Statističnega sveta in sosvetov, upoštevana
je bila vsebina predloga Evropskega statističnega programa
2013–2017 in vsebine večletnih programov mednarodnih institucij, ki oblikujejo in uporabljajo različne statistike.
11 Glej: http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/ pr120323.
en.html (prevzeto 28. 5. 2012).
12 Glej: http://www.eba.europa.eu/Home.aspx (prevzeto
28. 5. 2012)
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Prednostna vsebinska področja so predstavljena uporabniško usmerjeno, torej z vidika zahtev in potreb uporabnikov,
ki jim državna statistika namenja različne vrste statističnih
rezultatov.
Kazalniki so zbirne (agregirane) mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev. Kazalniki so predvsem pomembni za spremljanje dosežkov glede na postavljene strateške cilje, dostikrat politične, saj
kažejo pozitivne ali negativne spremembe. Državna statistika
bo usmerjena v pripravo različnih sistemov kazalnikov, ki naj bi
odražali odločitve v posameznih politikah.
Sistemi računov so drug sklop statističnih izdelkov, ki
zajemajo sistem nacionalnega računovodstva, različne satelitske račune, bilance in tabele. Sistemi računov so izračunani
po dogovorjenih postopkih, zato so skladni in primerljivi tudi
v različnih geografskih in časovnih okvirih. Ti podatki so tudi
osnova za izračun različnih kazalnikov.
Osnovne statistike temeljijo na neposrednem zbiranju
podatkov (vhodne podatke sporočajo osebe oziroma gospodinjstva ali podjetja) ali pa se podatki pridobijo iz administrativnih in drugih zbirk podatkov in uporabijo za statistični namen.
Rezultati osnovnih statistik so namenjeni za prikaz stanja in
razvoja na določenem specifičnem področju, na primer v industriji, v izobraževanju, v kmetijstvu. Osnovne statistike so tudi
vhodni podatki za izračune v sistemih računov.
5.1 Kazalniki
V zadnjih nekaj letih so se v domačem in tudi evropskem
in širšem prostoru izoblikovale potrebe po novih in drugačnih
podatkih, takih, ki temeljijo na spremenjenem razumevanju razvoja. V ospredje prihajata blaginja prebivalstva in skrb za trajnostni razvoj. Z gospodarsko in finančno krizo so se bistveno
spremenile tudi gospodarske razmere, te pa močno vplivajo na
družbene razmere. Razvoj dogodkov in spremenjene razmere
bodo v Sloveniji zahtevali različne reforme in učinkovitejše
usklajevanje ukrepov med različnimi področnimi politikami. Za
pripravo in izvajanje celovitih reform, npr. pokojninske, zdravstvene, šolske, trga dela idr., bo treba zagotavljati relevantne
statistične podatke in kazalnike.
5.1.1 Nacionalne strategije in strategija Evropa 2020
Državna statistika bo kot del evropskega statističnega sistema pripravljala potrebne podatke za spremljanje strategije
Evropa 202013; ta postavlja v ospredje tri prednostne prvine,
ki se medsebojno krepijo. Te prvine so: pametna rast (razvoj
gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah), trajnostna rast
(spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, ki
gospodarneje izkorišča vire) in vključujoča rast (utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo). Po zgledu dokumenta Evropa 2020 tudi v Sloveniji poteka priprava Strategije razvoja Slovenije 2013–202014;
ta prav tako obsega prej navedene tri vsebinske sklope.
Za pripravo strategij, spremljajočih dokumentov in politik
bo odločujoča temeljita in podatkovno podprta analiza stanja,
pri odločitvah za smer razvoja pa bodo politikom in strokovnjakom v pomoč modeli razvoja za različna področja.
Cilji državne statistike:
Sodelovanje pri pripravi nacionalne Strategije razvoja
Slovenije 2013–2020 na stopnji podatkovne podpore za nabor
kazalnikov za spremljanje izvajanja strategije ter sodelovanje
pri vsebini teh kazalnikov in njihovem izkazovanju in pojasnjevanju javnosti.
Sodelovanje v razpravah o napredku pri merjenju blaginje
glede na usmeritve OECD in različna mednarodna priporočila
ter sodelovanje pri pripravi in vzpostavitvi sistema kazalnikov.
Zagotavljanje podatkovne podpore oblikovalcem in pripravljavcem reform in programov, pozneje pa skrb za podatkovno podporo pri spremljanju izvajanja različnih ukrepov.

Zagotavljanje zanesljivih statističnih kazalnikov in mikropodatkovne podpore raziskovalcem pri razvoju mikrosimulacijskih
modelov.
Cilji bodo doseženi:
– z medinstitucionalnim sodelovanjem pri opredelitvi, pripravi in izkazovanju (tudi razlagi) kazalnikov;
– z objavo in promoviranjem različnih sistemov kazalnikov
za spremljanje razvoja glede ciljne vrednosti,
– s pripravo mikropodatkovnih baz za modeliranje na davčnem področju, področju socialnih transferjev, pokojninskem področju, zdravstvenem področju in na področju trga dela.
5.1.2 Ekonomsko upravljanje
Finančna in gospodarska kriza sta prinesli zavedanje, da
je za analizo in spremljanje stanja, za pripravo strategij in politik
za boljše in učinkovitejše ekonomsko upravljanje v državi in tudi
v Evropski uniji nujna kakovostna podatkovna podpora.
Cilj državne statistike:
Priprava in razvijanje ustrezne podatkovne podpore nacionalnim in hkrati tudi evropskim odločitvam za okrepljeno
ekonomsko upravljanje in nadzor.
Cilj bo dosežen:
– z zagotavljanjem kakovostnih statističnih podatkov za
potrebe postopka presežnega primanjkljaja;
– z zagotavljanjem kakovostnih statističnih podatkov splošne ekonomske statistike, javnofinančne statistike, nacionalnih
računov, statistike ekonomskih odnosov s tujino ter monetarnih in
finančnih statistik za potrebe domačih ekonomskih analiz in politik
ter za potrebe politik EU, zlasti za seznam kazalnikov v okviru postopka makroekonomskih neravnovesij in za seznam kazalnikov
za potrebe Evropskega odbora za sistemska tveganja;
– z nadaljnjim razvojem racionalnega večnamenskega
poročanja finančnih posrednikov Banki Slovenije za različne
statistične potrebe, finančno stabilnost in nadzor;
– z razvojem registra in baze finančnih institucij ter z razvojem statistike vrednostnih papirjev v okviru ESCB;
– z razvojem statistike plačil in plačilnih instrumentov v
okviru ESCB.
5.1.3 Globalizacija
Ekonomska globalizacija je v preteklih desetletjih dodobra spremenila gospodarske in finančne tokove. Nacionalna
gospodarska aktivnost je prepletena in soodvisna od svetovne
gospodarske aktivnosti. Prepletenost in soodvisnost sta izrazitejši v kriznih časih, ker so takrat svetovna pričakovanja eden
izmed dejavnikov kreiranja domače ekonomske politike, zato je
poznavanje svetovnih tokov in nacionalne povezanosti z njimi
pomembno pri odločanju o razporeditvi sredstev, pri določanju
obsega proizvodnje in pri delovanju trga dela.
Cilja državne statistike:
Vzpostavitev spremljanja procesov globalizacije in njenih različnih vplivov na ekonomijo ter zaokrožena statistična
predstavitev.
Vzpostavitev kakovostnega in funkcionalnega Registra
skupin podjetij.
Cilja bosta dosežena:
– z identifikacijo in izborom kazalnikov za spremljanje in
predstavljanje pojavov globalizacije;
– s povezovanjem podatkov in-put output tabel, zunanje
trgovine in poslovnih statistik;
– s prenovo in nadgradnjo Registra skupin podjetij ter z
optimizacijo procesov za izmenjavo podatkov z Eurostatom.
5.2. Sistemi računov
Na razvoj statistik v evropskem prostoru in s tem tudi v
Sloveniji sta vplivala dokumenta Sporočilo Evropske komisije
Svetu in Evropskemu parlamentu – BDP in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja15 ter Stiglitz-Sen-Fitoussijevo
poročilo16. Oba poudarjata pomen medpodročnih (presečnih)

13
Glej: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1
_v1.pdf (prevzeto 30. 5. 2012).
14 Glej: http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/priprava_
strategije_razvoja_slovenije_2013_2020/ (prevzeto 30. 5. 2012).

15 Glej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?
uri=COM:2009:0433:FIN:SL:HTML (prevzeto 27. 10. 2011).
16 Glej: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/ WP200933.pdf (prevzeto 30. 5. 2012).
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statistik. Tovrstni statistični rezultati omogočajo poglobljene
primerjave kompleksnih socialnih in ekonomskih pojavov, vse
bolj pa bo v ospredju prepletenost socialnih, ekonomskih in
okoljskih vsebin, povezanih v celostno spremljanje blaginje in
napredka družbe ter posameznikov in tudi skozi čas.
Pri teh statističnih področjih so rezultati prikazani kot
različni računi, sistemi računov, bilance, tabele.
5.2.1 Ekonomski in socialni razvoj
Visokokakovostne in s tem tudi zanesljive makroekonomske ocene so podlaga za razumevanje in analizo ekonomskih
nihanj in kot take lahko olajšajo postopke odločanja pri sprejemanju strateških odločitev oziroma omogočajo primerjave med
posameznimi ekonomijami in njihovimi zmožnostmi. Vedno
bolj globalizirana proizvodnja ustvarja potrebo po razvitem in
usklajenem okviru, ki bo omogočal razlago in povezavo statistik
z različnih področij.
Cilj državne statistike:
Zagotavljanje kakovostnih ocen nacionalnih računov ter
drugih podatkov (npr. zdravstvenih in drugih satelitskih računov), ki so pomembni za spremljanje ekonomskega in socialnega napredka.
Cilj bo dosežen:
– z uvedbo nove metodologije Evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESR 2010), s
posebnim poudarkom na večjih spremembah v sistemu, npr.
na kapitalizaciji izdatkov za raziskave in razvoj ter oborožitvene
sisteme, na izračunu pokojninskih obveznosti ter na prikazu
izvoza in uvoza po neto načelu;
– z razširjanjem nabora podatkov finančnih in nefinančnih
nacionalnih računov, zlasti tistih, ki bodo omogočili pripravo
celotnih bilanc stanja in s tem ocene nacionalnega bogastva;
– z razširjanjem nabora podatkov, s katerimi bo državna
statistika odgovorila na izzive, postavljene v poročilu o merjenju
ekonomskega delovanja in družbenega razvoja; to bo prispevalo k bolj celostni obravnavi porazdelitve potrošnje, dohodka
in bogastva gospodinjstev,
– z nadaljnjim razvojem kakovosti statistike ekonomskih
odnosov s tujino na podlagi pridobitve podatkov obstoječih
administrativnih virov;
– z nadaljnjim razvojem satelitskih računov (npr. zdravstvenih računov, turističnih računov, računov za raziskave in
razvoj),
– z nadaljnjim razvojem spremljanja javnega sektorja.
5.2.2 Okoljska trajnost
Vpliv človeka, njegovega bivanja in delovanja na okolje je
nedvomen. Zato se pri večini političnih odločitev na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni upošteva kot eden ključnih dejavnikov tudi okoljski vidik. Splošni cilj je doseganje trajnostnega
razvoja, torej ohranjanje virov za prihodnje rodove.
Cilj državne statistike:
Izpopolnjevanje obstoječih in vzpostavitev novih modulov okoljsko-ekonomskih računov: vzporedno z osnovnimi
okoljskimi statistikami (poglavje 5.3.3) se v okviru Evropskega
statističnega sistema razvijajo okoljsko-ekonomski računi, ki
povezujejo okoljske in ekonomske statistike.
Cilj bo dosežen:
– z zagotavljanjem potrebnih podatkov s področja energije, voda, izdatkov za varstvo okolja, okoljskih davkov, transporta, kmetijstva in vseh človekovih dejavnosti, ki vplivajo na
okolje;
– z nadgradnjo že vzpostavljenih okoljskih računov na
področju izpustov v zrak, okoljskih davkov in računov snovnih
tokov ter z razvojem novih področij, prednostno računov okoljskih izdatkov, računov okoljskega blaga in storitev ter energetskih računov; ti bodo namreč omogočali celosten pregled
vplivov na okolje.
5.3 Osnovne statistike
Predstavljeni so prednostni cilji za razvoj statistik s poslovnega in socialnega področja (Ljudje in družba), kmetijstva,
okoljskih in drugih področnih statistik ter prostorskih statistik.
Pravočasne osnovne statistike so podlaga za kakovostne od-
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zive politike in posledično ukrepe v podporo razvoju gospodarstva in celotne družbe. Osnovne statistike so vhodni podatki za
izračune različnih računov in kazalnikov, primerno pripravljeni
(mikro)podatki omogočajo njihovo uporabo tudi za raziskovalni
namen in modeliranje. Pri vseh statistikah bodo poudarki na
še učinkovitejšem zmanjševanju bremen poročevalskih enot
in na uporabi že obstoječih administrativnih in tudi statističnih
virov. Obremenitve poročevalskih enot bo državna statistika
zmanjšala tudi tako, da bo nadaljevala z elektronskim poročanjem oziroma ga bo vpeljala tudi za poročanja, ki jih izvaja na
klasičen (papirni) način.
5.3.1 Poslovno področje
Poslovne statistike temeljijo na široki uporabi administrativnih virov podatkov (npr. DURS) in na podatkih iz letnih
poročilih (AJPES); ti podatki so osnova za različne statistike
in račune. Podjetja so zato v večji meri razbremenjena obsežnega sporočanja finančnih podatkov. Vendar vsi podatki o
poslovanju niso na voljo, zato je treba del podatkov še vedno
pridobivati neposredno od podjetij, tudi malih. Ob tem državna
statistika stalno skrbi za razumne obremenitve podjetij, in sicer z uporabo sodobnih statističnih postopkov. Slovenska državna statistika se zavzema, da se obstoječi elektronski način
zbiranja podatkov prek AJPES (kot pooblaščenega izvajalca)
ohrani in uporabi takrat, kadar podatki izvirajo iz računovodstva podjetij, kadar gre za pridobivanje podatkov od večjega
števila poročevalskih enot in kadar gre za raziskovanja s
pogostejšo periodiko izvajanja. Če se bodo obseg, vsebina
in kakovost letnih poročil in administrativnih virov (npr. davčni
in carinski viri, evidenca prijav podatkov v obvezna socialna zavarovanja) ohranili na obstoječi ravni, bomo ohranjali
zmerno statistično obremenitev poslovnega okolja. Zaradi
hitrih sprememb v poslovnem okolju in potrebe po odzivanju
ekonomskih politik so pomembne tudi kratkoročne (mesečne
in četrtletne) statistike.
Cilji državne statistike:
Povečanje uporabe statističnih podatkov in zadovoljstva
uporabnikov z optimizacijo statističnih procesov in z nadgradnjo
metodologij z namenom, da se poveča kakovost obstoječih
rezultatov in da se razvijejo nova področja.
Redno in pravočasno zagotavljanje podatkov iz statistike
cen, iz strukturnih, kratkoročnih, zunanjetrgovinskih, turističnih
in drugih statistik, vezanih na podjetja, z obvladovanjem zaostrenih pogojev delovanja in v skladu z mednarodnimi zahtevami in standardi.
Boljša povezljivosti posameznih poslovnih statistik.
Razvoj spremljanja storitvenih dejavnosti.
Cilji bodo doseženi:
– z nadaljnjim razvojem statističnega poslovnega registra,
da bo kakovostna podlaga za nadaljnje statistične procese;
– z optimiziranjem procesov v strukturni statistiki podjetij
in v raziskovanju o investicijah;
– s povezovanjem obstoječih podatkov bodo razviti novi
podatkih iz storitvene proizvodnje, zunanje trgovine, demografije podjetij, skupin podjetij in turizma;
– s povečanjem kakovosti zunanjetrgovinskih statistik (ta
bo dosežena z optimizacijo statističnih procesov ter z vsebinsko, organizacijsko in tehnološko prenovo sistema Intrastat v
okviru ESS);
– s predvidoma letnim izvajanjem ankete o financiranju
nefinančnih podjetij (skladne z anketami ECB in Evropske
komisije);
– z vzpostavljanjem večnamenske statistike s povezovanjem področij cen življenjskih potrebščin in paritet kupne moči,
z vpeljavo podrobnejše klasifikacije COICOP17 in uporabe novih orodij za spremljanje in prikaz cen;
– z razvojem in izboljšanjem kakovosti statistike nepremičnin ter z vzpostavitvijo spremljanja dogajanja na nepremičninskih trgih (izboljšanje kakovosti Registra nepremičnin
v sodelovanju z Geodetsko upravo RS in MNZ, izboljšanje
17

Klasifikacija individualne potrošnje po namenu.
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kakovosti virov podatkov o cenah nepremičnin, izboljšanje
kakovosti statistike stanovanj);
– z izboljšanjem kakovosti v statistiki inovacij in raziskovalno-razvojne dejavnosti, tudi z uporabo novih podatkovnih
virov, metodoloških rešitev in orodij;
– s prenovo zbiranja in priprave podatkov o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju v podjetjih;
– z optimizacijo zbiranja podatkov iz statistike turizma.
5.3.2 Ljudje in družba
Pomen socialnih statistik narašča – na to opozarja že
omenjeno Stiglitz-Sen-Fitoussijevo poročilo. Nove pobude
spodbujale sodelovanje pri razvijanju in uporabi novih kazalnikov (objektivnih in subjektivnih), in sicer tako kazalnikov za
merjenje blaginje in kakovosti življenja kot tudi kazalnikov za
spremljanje uresničevanja strategije Evropa 2020, tudi s poudarkom na večdimenzionalnosti socialnih pojavov in na reševanju nekaterih pomembnih izzivov statističnega spremljanja, kot
sta npr. skrb za zdravje in staranje prebivalstva.
Slovenska državna statistika je registrsko usmerjena; to
ji omogoča povezovanje podatkov, nadaljnje analize in priprave izvedenih statistik. Visoko kakovost virov dokazuje tudi
vpeljana praksa uporabe mikropodatkov pri raziskovalcih za
podatkovno podporo različnim politikam.
Cilji državne statistike:
Zagotavljanje pravočasnih, kakovostnih in mednarodno
primerljivih podatkov, ki so osnova za celostno, večdimenzionalno spremljanje blaginje in napredka družbe, posameznikov
in podskupin prebivalstva, za načrtovanje socialnih politik ter
za sprejemanje ustreznih odločitev.
Povezovanje in integracija različnih podatkovnih virov in
posledično razbremenitev poročevalskih enot.
Racionalnejše in še kakovostnejše izvajanje raziskovanj z
vzpostavitvijo in uporabo nekaterih baz in informacijskih sistemov znotraj in zunaj okolja državne statistike (npr. evidence,
ki državni statistiki služijo kot administrativni podatkovni vir za
statistična raziskovanja).
Cilji bodo doseženi:
– s prenovo socialnih statistik − s tehnološkega, metodološkega in vsebinskega vidika in ob učinkoviti uporabi
administrativnih virov. Posebna pozornost bo na tem področju
namenjena tudi nadaljnjemu razvoju in uporabi novih orodij,
znanj in statističnih postopkov, povezovanju virov, razbremenitvi poročevalskih enot ter obsežnejši in intenzivnejši uporabi
že zbranih statističnih podatkov;
– s povezovanjem različnih administrativnih in obstoječih
statističnih virov podatkov bo znova uporabljena metoda registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (kot je
bila za stanje 1. 1. 2011) − za izkazovanje socialnih, ekonomskih in drugih značilnosti celotnega prebivalstva in posameznih
podskupin na različnih teritorialnih ravneh;
– s poglobljenim sodelovanjem s skrbniki administrativnih
virov podatkov s ciljem, da se ohrani kakovost statistik – tako
ob vzpostavitvi novih virov kot tudi ob morebitnem opuščanju
uporabljanih administrativnih virov, npr. za izračunavanje statistike plač, prostih delovnih mest;
– s celostnim (tudi analitičnim) pristopom k obravnavi socialnih pojavov – skozi čas in prostor – na različnih področjih in
s povezavo socialnih, ekonomskih in okoljskih dejavnikov ter z
nadgradnjo objektivnih statističnih informacij in kazalnikov tudi
s subjektivnim spremljanjem kakovosti življenja;
– s celostnim pristopom k obravnavi dejavnosti javnih in
zasebnih izvajalcev storitev s področja izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture in raziskovalne dejavnosti (s
povezavo različnih fizičnih in finančnih podatkov ter kazalnikov
po posameznih dejavnostih in vrstah izvajalcev);
– z izvajanjem rednih raziskovanj in z zagotavljanjem
podatkov ter kazalnikov s področja življenjskih pogojev, trga
dela, socialne vključenosti, dolgotrajne oskrbe, izobraževanja
in mobilnosti mladih, kulture, zdravja, selitev in demografskih
značilnosti;
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– z nadaljnjim izvajanjem ankete o financiranju in potrošnji gospodinjstev v okviru ESCB (na tri leta);
– z moduli k osnovnim anketam v skladu s finančnimi
možnostmi oziroma z dodatnim financiranjem iz Evropske
unije ali države (tako bo državna statistika reševala dodatne
zahteve, ki se bodo pojavljale na socialnem področju).
5.3.3 Okoljske, kmetijske in druge področne statistike
Kakovostne in zanesljive statistike s področja okolja,
kmetijstva, energetike in transporta so osnova za proučevanje in analizo vsakega področja posebej ter za proučevanje
součinkovanja in povezav med navedenimi področji. Z medpodročnim povezovanjem bo omogočen nastanek sistemskih
rešitev pri pripravi in vodenju politik.
Cilja državne statistike na področju okoljskih statistik:
Vzpostavitev podatkovne podlage za spremljanje številnih kompleksnih pritiskov na okolje, katerih posledice so:
onesnaževanje zraka, voda in zemlje, nastajanje in odlaganje
odpadkov, izguba biotske raznovrstnosti, hrup itd.
Ohranitev ali izboljšanje dosežene kakovosti podatkov iz
okoljskih statistik, ker so te tudi podlaga za različne okoljske
račune in kazalnike, ob tem pa stalno upoštevati obremenitev
poročevalskih enot in skrbeti, da se te zmanjšajo.
Cilja bosta dosežena:
– s posodabljanjem in prilagoditvijo vodnih statistik nacionalnim in mednarodnim zahtevam; za ta namen se bo
okrepilo sodelovanje z drugimi akterji s področja voda (npr.
Agencija RS za okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inštitut za vode idr.); izvedli se bosta uskladitev ter posodobitev
zajema podatkov;
– s sodelovanjem s pristojnim ministrstvom za okolje pri
vzpostavitvi baze podatkov o javnem vodovodu, o kanalizacijskem sistemu, o zbranih komunalnih odpadkih ter o ravnanju
z zbranimi komunalnimi odpadki. Skladno z zahtevami o
kakovosti podatkov bosta potekala postopno prevzemanje
vzpostavljenih administrativnih virov podatkov ter posledično
postopna opustitev neposrednega zbiranja podatkov; to bo
občutno razbremenilo poročevalske enote;
– z dopolnitvijo statistike odpadkov za izpolnitev zahtev
Uredbe o statistiki odpadkov18 na področju uvoza in izvoza
odpadkov.
Cilja državne statistike na področju kmetijskih statistik:
Ohranjanje razumnih obremenitev poročevalskih enot
kljub povečanim potrebam po podatkih, in sicer z uporabo
kakovostnih administrativnih virov podatkov in z vplivanjem
na zahteve Direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG
AGRI).
Zagotavljanje podatkovnih podlag na statističnih področjih, s katerimi bo mogoče meriti vplive kmetijstva na okolje.
Cilja bosta dosežena:
– s spremljanjem razvoja sekundarnih virov podatkov s
področja kmetijstva, ribištva in gozdarstva ter z metodološkimi
izboljšavami v okviru statistike kmetijstva; pri tem bo nujno
sodelovanje s pristojnim ministrstvom;
– z aktivnim sodelovanjem v mednarodni razpravi glede
sprememb pri raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev
ter drugih kmetijskih statistikah;
– s prvo izvedbo statističnega raziskovanja o porabi
pesticidov glede na enotno metodologijo EU.
Cilja državne statistike na področju statistike energetike in na področju statistike transporta:
Statistična podpora spremljanju izvajanja področnih politik – podatki s področij obnovljivih virov energije in učinkovite
rabe energije so vse pomembnejši z ekonomskega in socialnega vidika in tudi z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja.
Zagotavljanje podatkov za pripravo statistik varnosti in
18 Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (32002R2150).
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vplivov transporta na okolje ter za statistično spremljanje
intermodalnosti.
Cilja bosta dosežena:
– z izračunavanjem in objavo časovnih vrst podatkov o
obnovljivih virih energije;
– s pripravo metodologije in z uvedbo statistik za spremljanje porabe energije in goriv v storitvenih dejavnostih;
– s spremljanjem razvoja administrativnih virov podatkov
s področja energetike in transporta ter prevzem ustreznih
virov;
– s sodelovanjem s področnimi ministrstvi in z znanstvenim okoljem.
5.3.4 Statistike v prostoru (geostatistike)
Statistike v prostoru so izrazito vsebinsko presečne,
saj gre pri teh statistikah za prikazovanje in posredovanje
najrazličnejših statistik v povezavi s teritorialnimi enotami –
od najmanjših do celotnega ozemlja Republike Slovenije. Za
uporabnike postajajo vse pomembnejše, ker so podlaga za
učinkovito izvajanje kohezijske politike (ekonomske, socialne
in teritorialne kohezije), ki si v navezavi s strategijo Evropa
2020 in Strategijo razvoja Slovenije 2013–2020 prizadeva
za rast, blaginjo in uravnotežen razvoj celotne EU oziroma
Slovenije.
Cilja državne statistike:
Zagotavljanje čim večjega števila pravočasnih in kakovostnih statističnih podatkov iz različnih vsebinskih področij,
izkazanih na čim nižji teritorialni ravni oziroma v skladu s
potrebami uporabnikov.
Zagotavljanje izkazovanja prostorskih podatkov v različnih vrstah in formatih objav − glede na različne uporabniške
skupine.
Cilja bosta dosežena:
– s širjenjem nabora statističnih podatkov, prikazanih in
posredovanih uporabnikom na različnih teritorialnih ravneh
(na ravni administrativnih enot in na hierarhičnih mrežah različne velikosti in v različnih formatih objav) − ob zagotavljanju
ustrezne statistične zaščite podatkov in ob ustrezni kakovosti
regionalnih podatkov, saj je to osnovni pogoj za prikazovanje
in izkazovanje podatkov v prostoru;
– z razvojem različnih spletnih aplikacij, ki bodo omogočale vizualizacijo in posredovanje statističnih podatkov v
prostoru. Aplikacije bodo prilagojene različnim uporabniškim
skupinam (tudi naprednim uporabnikom z orodji GIS, ki omogočajo nadaljnjo obdelavo in analizo statističnih podatkov v
prostoru);
– s poenostavitvijo dostopa uporabnikov do prostorskih
statističnih podatkov – vse na enem mestu.
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srednja

Verjetnost
nastanka
velika

Posledice
nastanka

Sodelovanje z upravljavci administrativnih virov podatkov in
MPJU.

Ukrep

16

Ustrezno načrtovanje finančnih sredstev.

velika

Državno statistiko sestavljajo Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti državne statistike.

ZBIRANJE PODATKOV
Ukinitev ali okrnitev administrativnih virov

Opis tveganja

Prenos nekaterih znanj in izdelkov na ustanove državne statistike.
Preverjanje kakovosti korakov procesov.

Ustrezno načrtovanje izobraževanja in usposabljanja.
Sodelovanje v telesih Evropske komisije oz. Eurostata.

velike
srednje

velike
velika

Sodelovanje z institucijami na najvišji (vodstveni) ravni.

srednje

Redna skrb za izobraževanje kadrov.

Sodelovanje z institucijami na najvišji (vodstveni) ravni.

srednje

velike

Ustrezno sledenje potrebam uporabnikov.

Nadaljnje spremljanje potreb uporabnikov na sejah statističnih
sosvetov ter v okviru drugih združenj, z anketami o zadovoljstvu
uporabnikov, na konferencah, iz informacij, pridobljenih od
uporabnikov ob obisku v informacijskem središču.

srednje

srednje

Ukrep
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4.

3.

PRIPRAVA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ
Časovna omejitev za izvedbo vseh faz priprave
srednja
statističnega raziskovanja.
Nezadostno / neustrezno sodelovanje drugih institucij pri
srednja
pripravi administrativnih virov podatkov
Nezadostno / neustrezno sodelovanje drugih institucij pri
majhna
definiranju potrebnih vsebin
Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge
srednja
Zamuda pri pripravi zakonodaje EU
srednja
IZDELAVA ORODIJ ZA IZVEDBO STATISTIČNEGA RAZISKOVANJA
Neustrezna kadrovska zasedba na področju
velika
informacijske tehnologije in na drugih infrastrukturnih
področjih
Odvisnost od zunanjih izvajalcev IT
velika
Nepravilno pripravljena navodila za izdelavo različne
velika
programske opreme
Finančna omejitev za izdelavo instrumentov
velika

majhna

Posledice
nastanka

Št.

Potrebe po statističnih podatkih niso ustrezno zaznane

UGOTAVLJANJE POTREB PO STATISTIČNIH PODATKIH

Verjetnost
nastanka

8006 /

2.

1.

Opis tveganja

6. Ocena tveganj državne statistike19

Stran
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7.

6.

5.

Razkritje zaupnih statističnih podatkov (mikropodatkov,
agregiranih podatkov ali varovanih agregatov) pred javno
objavo
Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge
DISEMINACIJA
Zamude pri vnaprej najavljenih objavah statističnih
podatkov
Način objave podatkov je do uporabnika neprijazen
Napačno objavljeni podatki
Odvisnost od zunanjih izvajalcev IT

OBDELAVA STATISTIČNIH PODATKOV
Preslaba organiziranost skrbništva nad administrativnimi
viri
Neustrezno pripravljena in izvedena obdelava statističnih
podatkov (logične kontrole, selektivno urejanje,
vstavljanje podatkov ipd.)
ANALIZA STATISTIČNIH REZULTATOV
Neustrezno pripravljeni statistični rezultati

Preobremenjenost poročevalskih enot (podjetij, oseb,
gospodinjstev, kmetij) s statističnimi in z drugimi (tržnimi)
vprašalniki ter z administrativnimi bremeni
Zastarelost virov podatkov za pripravo vzorčnih okvirov in
adresarjev (seznamov poročevalskih enot)
Nizka odzivnost poročevalskih enot

srednje
velike
velike
velike

majhna
majhna
velika

velike

srednja
srednja

velike

velike

majhna

srednja

srednje

srednja

velike

srednja

srednje

srednja

srednja

majhna

srednje

srednja

Št.
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Stran

17

Spremljanje zadovoljstva uporabnikov.
Spremljanje procesa z vidika kakovosti.
Prenos nekaterih znanj in izdelkov na ustanove državne statistike.

Spremljanje procesa priprave podatkov, spremljanje rokovnika.

Ustrezno načrtovanje izobraževanja in usposabljanja.

Ustrezna komunikacija z uporabniki podatkov in izobraževanje
avtorjev prispevkov, povratne informacije uporabnikov (ankete o
zadovoljstvu).
Upoštevanje ustreznih procesov, postopkov in standardov za
varstvo podatkov.

Kontrola kakovosti navodil in korakov procesov.

Analiza možnosti spremembe procesa.

Motiviranje poročevalskih enot (zgibanke), izboljšanje
vprašalnikov, ustrezna komunikacija s poročevalskimi enotami,
nudenje različnih kanalov za sporočanje podatkov, združevanje
raziskovanj.

Spremljanje demografije poročevalskih enot na terenu.

Uporaba administrativnih virov podatkov, elektronsko poročanje,
uporaba obstoječih evidenc v podjetjih.

Uradni list Republike Slovenije

8007

11.

10.

Večji nadzor.

srednje

velika
velika

velika
srednja

velike

velike

velike

18

Povečanje kompetenc internih izvajalcev z rednim
izobraževanjem in usposabljanjem. Ustrezna priprava zahtev.
Medsebojno sodelovanje.
Povečanje kompetenc sodelujočih z zunanjimi izvajalci ter
postopno prevzemanje posameznih rešitev, zagotavljanje
finančnih sredstev, ustrezne vzdrževalne pogodbe.
Jasno skrbništvo, preventivno vzdrževanje, zagotavljanje
redundance in rezervne opreme, zagotavljanje finančnih sredstev,
načrt obnavljanja informacijsko-tehnološke infrastrukture,
preverjanje rezultatov v sodelovanju z uporabniki.

Izvajanje varnostne politike in izboljšave le-te, varna arhitektura
omrežja in aplikacij, sprotno posodabljanje programske opreme s
popravki, požarni zid, protivirusna zaščita, gesla, varnostna
ocena, dokumentirani postopki, ozaveščanje in izobraževanje
zaposlenih, varovani prostor za dostop do tajnih podatkov.
Dokumentirani postopki.

79 / 19. 10. 2012

Neobvladovanje in neustrezno informacijsko-tehnološko
vzdrževanje informacijsko-tehnoloških rešitev zunanjih
izvajalcev
Neučinkovito delovanje informacijskega sistema

Neustrezna hramba podatkov
srednja
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA IN TEHNOLOGIJA
Izdelava neustreznih in nepravočasnih programskih
srednja
rešitev

Tekoče spremljanje prevzemanja obveznosti.

srednje

Spremljanje zakonodaje.
Izboljšanje notranje kontrole.
Predhodna notranja kontrola − priprava investicijske odločitve in
vključitve v proračun.

Kontrola in takojšnji popravek.

srednje

Št.

velike
velike
srednje

Izdelava rezervnega scenarija.

Ukrep

velike

Posledice
nastanka

8008 /

9.

8.

Verjetnost
nastanka
PRORAČUN IN AKTIVNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA
Sprememba in zmanjšanje za SURS in pooblaščene
velika
izvajalce načrtovanih proračunskih sredstev
Nenamenska izplačila sredstev oz. nepravilna uporaba
majhno
sredstev
Izvrševanje proračuna – prevzemanje obveznosti na
majhna
proračunski postavki /kontu/NRP v skladu z načrtom
Nepravočasno izpolnjevanje obveznosti
srednja
NABAVE IN Z NJIMI POVEZANE AKTIVNOSTI
Pravilna izpeljava postopkov v zvezi z javnimi naročili
srednja
Pogodba ne vsebuje vseh elementov
srednja
Nepravilna priprava investicijske odločitve in vključitve v
srednja
proračun (nevključitev investicije v proračun, neustrezna
priprava investicijske dokumentacije)
VAROVANJE INFORMACIJ
Dostop nepooblaščenih oseb do statističnih, osebnih in
nizka
tajnih podatkov

Opis tveganja

Stran
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12.
srednja
srednja
srednja
srednja
srednja

Izbor neustreznih kadrov

Neusposobljenost kadrov za dodeljene naloge

Sodelovanje med sektorji pri izvajanju LPSR-ja

Fluktuacija kadrov

Bolniška odsotnost

srednje

velike

velike

velike

velike

velike

Posledice
nastanka

Zagotoviti ustrezno nadomeščanje, analiza vzrokov.

Janez Janša l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije

Št. 96000-3/2012
Ljubljana, dne 11. oktobra 2012
EVA 2011-1522-0036

19

Skrb za zadovoljstvo na delovnem mestu, ustrezno nagrajevanje,
analiza vzrokov za fluktuacijo.

Ustrezna načrtovanja dela in nalog.

Ustrezno planiranje izobraževanja in usposabljanja.

Ustrezno načrtovanje komisij, ustrezna sestava komisije.

Vzdrževanje zadostnega števila zaposlenih za izvajanje LPSR-ja.

Ukrep

Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

velika

Verjetnost
nastanka

Nezadostno število zaposlenih za izvajanje LPSR-ja

ČLOVEŠKI VIRI, KADROVANJE

Opis tveganja
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Št.
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USTAVNO SODIŠČE
3083.

Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen
Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-79/11-11
Datum: 19. 9. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije, ki ga
zastopa predsednik Blaž Kavčič, na seji 19. septembra 2012

o d l o č i l o:
Členi 203 do 214 Poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) niso
v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Državni svet izpodbija določbe Poslovnika Državnega zbora (v nadaljevanju PoDZ-1), ki urejajo postopek v
zvezi z imuniteto (členi 203 do 214). Še posebej izpodbija
ustavnost 208. člena PoDZ-1, ki določa pooblastila za takojšnje odločanje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora
(v nadaljevanju MVK). Meni, da je ta določba v neskladju z
drugim odstavkom 83. člena Ustave (imuniteta poslancev) in
z drugim odstavkom 134. člena Ustave (imuniteta sodnikov).
Navaja, da med vsebino in načinom uveljavljanja imunitete
poslancev in sodnikov sicer obstajajo pomembne razlike,
vendar naj bi Ustava določala, da dovoljenje za priprtje ali
za začetek kazenskega postopka zoper poslanca, če se ta
sklicuje na imuniteto, in vedno zoper sodnika izda Državni
zbor, ne pa le njegovo delovno telo. Predlagatelj meni, da
naj bi ti ustavni določbi veljali tudi za primere, ko gre za odreditev pripora po izvedenem policijskem pridržanju, kjer so
roki za odločitev preiskovalnega sodnika izjemno kratki. Zahtevo utemeljuje tudi s sklicevanjem na konkretno kazensko
zadevo v zvezi s priprtjem sodnika in možnostjo nastanka
podobnih primerov v zvezi s člani Državnega sveta, ki imajo
v svojem poslovniku postopek v zvezi z imuniteto urejen
na enak način, kot jo PoDZ-1 ureja za poslance Državnega
zbora.
2. Državni svet je zahtevo opremil s prilogo, v kateri
podrobneje predstavi potek odločanja sodišč o priporu osumljenega sodnika in poda svoje mnenje o njihovih stališčih
v zvezi s postopkom pridobitve dovoljenja Državnega zbora.
Iz nje izhaja, da naj pripor sodnika praktično ne bi bil mogoč
ter da bi bilo zato nujno izpodbijano ureditev razlagati tako,
da omogoča hitro odločitev o izdaji dovoljenja za pripor tudi
za morebiti osumljenega sodnika.
3. Na navedbe v zahtevi je odgovoril Državni zbor. Navaja, da PoDZ-1 v postopku odločanja o imuniteti poslanca
ali sodnika vedno predvideva odločanje Državnega zbora
(207. in 212. člen). Edina izjema naj bi bil 208. člen PoDZ-1,
kjer je MVK pooblaščena le za takojšnje odločanje o priznanju imunitete poslancu, ki je že v priporu. Njena odločitev naj
bi bila začasna, sprejeta pod odložnim oziroma razveznim
pogojem, saj o istem vprašanju na prvi naslednji seji odloča
še Državni zbor. Po drugem odstavku 83. člena Ustave je
namreč poslanec lahko priprt tudi brez dovoljenja Državnega
zbora, kar zaradi drugega odstavka 134. člena Ustave ne
more veljati za sodnika, saj ta brez dovoljenja Državnega
zbora ne more biti priprt.
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4. Državni zbor pojasnjuje, da je izjemna ureditev v
208. členu PoDZ-1 pogojena z naravo delovanja Državnega
zbora kot velikega kolektivnega organa, nosilca zakonodajne
oblasti v državi, ki ne omogoča hitrega sestajanja in odločanja. Da bi lahko v zakonsko predvidenih rokih odločil o
dovoljenju za pripor, v primeru sodnika pa predhodno pridobil
še mnenje Sodnega sveta, naj bi bilo treba nujno v odločanje
vključiti njegovo delovno telo. Dobesedna jezikovna razlaga
drugega odstavka 83. člena in drugega odstavka 134. člena
Ustave naj bi bila za izvrševanje njegove pristojnosti odločanja o imuniteti preozka. Po oceni Državnega zbora naj bi bilo
zato temeljno vprašanje, v kolikšnem obsegu in pod kakšnimi
pogoji, če sploh, lahko Državni zbor prenese odločanje o imuniteti poslancev in sodnikov na svoje delovno telo. Meni, da
ustavodajalec ni imel namena povzročiti ali dopustiti položaja,
ko bi bilo zaradi narave delovanja Državnega zbora kot zakonodajalca odločanje o imuniteti javnih funkcionarjev oteženo
ali celo onemogočeno. Prenos pristojnosti, ki so po Ustavi
podeljene Državnemu zboru, na njegova delovna telesa naj
bi bil po njegovem mnenju izjemoma dopusten, kadar je to
določeno v Poslovniku ali v zakonu in je takšen prenos nujen
zaradi narave stvari ter je omejen tako, da je zagotovljeno,
da bo ostal v ustavnih okvirih. V zvezi s tem se sklicuje na
ureditev prenosa odločanja na delovno telo v primeru zadev
Evropske unije na podlagi 6. člena Zakona o sodelovanju
med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10 – ZSDZVZEU).
Meni, da izpodbijane določbe PoDZ-1 niso v neskladju s 83. in
134. členom Ustave, hkrati pa navaja, da bi kazalo v PoDZ-1
dodelati postopek odločanja o imuniteti sodnikov.
B. – I.
5. Predlagatelj sicer izpodbija vse določbe PoDZ-1, ki
urejajo postopek v zvezi z imuniteto, vendar očitke o neskladju z Ustavo utemeljuje le glede 208. člena PoDZ-1, in
sicer tako z vidika drugega odstavka 83. člena Ustave, ki zadeva poslance, kot tudi z vidika drugega odstavka 134. člena
Ustave, ki zadeva sodnike. Utemeljitve o protiustavnosti drugih členov PoDZ-1 v zvezi z imuniteto ne navaja. Razumeti
je mogoče, da naj bi smiselna uporaba iz 214. člena PoDZ-1
vodila k uporabi 208. člena PoDZ-1 tudi za primer odločanja
Državnega zbora o dovoljenju za pripor sodnika.
6. Bistvo očitkov o neustavnosti 208. člena PoDZ-1 je v
tem, da bi glede na drugi odstavek 83. člena Ustave moral tudi
o priznanju imunitete že priprtega poslanca odločiti Državni
zbor in ne njegovo delovno telo. Vendar ta očitek ni utemeljen.
Tudi v teh primerih namreč o imuniteti poslanca odloči Državni
zbor, kar izrecno zagotavlja drugi odstavek 208. člena PoDz-1.
Pri tem lahko Državni zbor odločitev MVK potrdi ali razveljavi in
spremeni. Očitek o protiustavnosti se lahko nanaša le na prvi
odstavek te določbe, saj ima že odločitev delovnega telesa
Državnega zbora pravni učinek odločitve o imuniteti, čeprav s
pogojem naknadne potrditve Državnega zbora.
7. Člen 208 PoDZ-11 ureja položaj, ko je poslanec že v
priporu. Ob ustavnih pogojih je namreč poslanec lahko priprt
tudi brez dovoljenja Državnega zbora.2 Ker pripor onemogoča sodelovanje poslanca v delu Državnega zbora, že samo
to dejstvo posega v procesni del imunitete poslanca. Procesna imuniteta poslancev zagotavlja, da tudi kazenskopravni
postopki v zvezi s kaznivimi dejanji, ki niso neposredno
povezana z opravljanjem poslanske funkcije, ne ovirajo sodelovanja poslancev pri odločanju Državnega zbora kot za1 Ta člen se glasi: »(1) Mandatno-volilna komisija v vsakem
primeru takoj odloča o priznanju imunitete poslancu, ki je v priporu.
(2) Državni zbor na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilne
komisije potrdi ali jo razveljavi in spremeni.«
2 Ti pogoji so določeni v drugem odstavku 83. člena Ustave,
in sicer se poslanec lahko izjemoma pripre brez dovoljenja Državnega zbora, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je
predpisana kazen zapora nad pet let.
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konodajnega organa.3 Zato je potrebna hitra odločitev o tem,
kako oceniti konkretne okoliščine pripora, in v odvisnosti od
tega, ali priprtemu poslancu vzpostaviti imuniteto ali ne. Od
te odločitve je v nadaljevanju odvisno tudi, ali bodo začeti
dejavnosti in postopki, ki vodijo k predčasnemu končanju
mandata konkretnega poslanca.4
8. Državni zbor je kot predstavniško telo številčen kolektivni organ. Njegove pristojnosti ter pogoje za obravnavo
in odločanje o zadevah iz njegove pristojnosti določa že
Ustava. Podrobnejše postopke in potek dela si Državni zbor
v skladu s parlamentarno avtonomijo 5 ureja s svojim poslovnikom (94. člen Ustave). Ustava in PoDZ-1 za obravnavo
in odločanje o zadevah iz njegove pristojnosti predpisujeta
zahtevne postopke, zato Državni zbor praviloma ni poklican
sprejemati odločitev v zelo kratkem času. Na to dejstvo Državni zbor v svojem odgovoru upravičeno opozarja.
9. Pristojnosti Državnega zbora določa Ustava in jih Državni zbor ne z zakonom ne s svojim poslovnikom ne more
prenesti na drug organ. S poslovnikom Državni zbor ureja
način izvrševanja svojih pristojnosti. Za izvrševanje določenih nalog lahko pooblasti svoja delovna telesa, ki jih ustanovi
z zakonom ali poslovnikom. Pri tem zasleduje tudi cilj, da
so odločitve iz njegove pristojnosti, ki morajo biti sprejete v
zelo kratkem času, sprejete pravočasno. Tako zagotavlja tudi
učinkovitost svojih odločitev.
10. Kadar je poslanec že v priporu, narava zadeve terja
hitro ukrepanje. Zato je ustavnoskladno, da je Poslovnik podelil
pooblastilo za odločanje delovnemu telesu Državnega zbora.
Prvi odstavek 208. člena PoDZ-1 pooblašča MVK, ki je sestavljena proporcionalno glede na sestavo Državnega zbora, da
odloči o imuniteti poslanca, ki je v priporu. Odločitev takega
delovnega telesa je po drugem odstavku tega člena dopolnjena
še z odločanjem Državnega zbora, ki na seji lahko odločitev
MVK potrdi ali razveljavi in spremeni. Končna odločitev torej
v vsakem primeru pripade Državnemu zboru in ne njegovemu
delovnemu telesu. Zato glede na povedano 208. člen PoDZ-1
ni v neskladju z drugim odstavkom 83. člena Ustave.
B. – II.
11. Očitki o neustavnosti določb PoDZ-1, ki urejajo
postopek v zvezi z imuniteto sodnika, so podobni. Člen 214
PoDZ-1 naj bi po razlagi predlagatelja tudi za odločanje o
dovoljenju za pripor sodnika omogočal uporabo 208. člena
PoDZ-1, ki za odločanje v prvem odstavku najprej pooblašča
MVK. To naj bi bilo v neskladju z drugim odstavkom 134. člena Ustave, po katerem ima pooblastilo za odločanje o teh
zadevah le Državni zbor.
12. Ustava je v 134. členu sodnikom podelila imuniteto
v drugačni vsebini kot poslancem, vendar je njen namen
enak – to je preprečiti morebitno oviranje dela sodstva v
razmerju do drugih državnih organov in do drugih dveh vej
oblasti, s tem pa zagotoviti tudi njegovo neodvisnost.6 Glede na drugi odstavek 134. člena Ustave sodnik ne sme biti
priprt, niti se zoper njega ne sme začeti kazenski postopek
brez dovoljenja Državnega zbora. Gre za procesno poklicno
imuniteto, saj je sodnikom podeljena le za primere suma
kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije. Na tem,
sicer ožjem področju je Ustava sodniško funkcijo zavarovala
s procesno imuniteto bolj kot poslansko funkcijo, saj sodnik
brez dovoljenja Državnega zbora sploh ne more biti priprt.7
F. Grad, I. Kavčič, C. Ribičič, I. Kristan, Državna ureditev
Slovenije, 3. spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1999, str. 348.
4 Glej 9. člen Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12 – ZPos), ki
določa pogoje za prenehanje poslanskega mandata.
5 Glej več v: F. Grad: Parlament in vlada, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2000, str. 79 in 113.
6 Glej več v: Sklep Ustavnega sodišča št. Up-689/11 z dne
24. 1. 2012.
7 Glej več v: F. Grad, I. Kavčič, C. Ribičič, I. Kristan, nav.
delo, str. 351.
3
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13. V zvezi z zatrjevanim neskladjem 208. člena
PoDZ-1 z navedeno ustavno določbo ni mogoče prezreti
očitno nelogične in kontradiktorne argumentacije predlagatelja. Zatrjuje, da je treba za odločanje o dovoljenju za pripor
sodnika smiselno (po 214. členu PoDZ-1) uporabiti določbo
208. člena PoDZ-1, ki velja za poslance, istočasno pa očita tej določbi protiustavnost. Če naj bi bila torej določba
208. člena PoDZ-1 protiustavna za poslance, bi bila glede
na drugi odstavek 134. člena Ustave še toliko bolj protiustavna za sodnike. Z zavzemanjem za uporabo protiustavne
ureditve pa njene protiustavnosti ni mogoče utemeljiti. Očitki
predlagatelja o protiustavnosti 208. člena PoDZ-1 so torej že
iz tega razloga neutemeljeni.
14. Sicer pa je v temelju napačno izhodišče predlagatelja glede vsebine smiselne uporabe 208. člena PoDZ-1
za odločanje o imuniteti sodnika. Člen 212 PoDZ-1 jasno
določa, da o imuniteti sodnika odloči Državni zbor, dodatno
določa le upravičenega predlagatelja za začetek postopka
v zvezi z imuniteto sodnika in obveznost Državnega zbora,
da pred odločanjem pridobi mnenje Sodnega sveta. Jasna
določba 212. člena za odločanje o dovoljenju za pripor
sodnika ne dopušča smiselne uporabe 208. člena PoDZ-1.
Ta določba namreč pooblašča MVK, da odloča o imuniteti
poslanca, ki je že v priporu, drugi odstavek 134. člena Ustave pa take situacije za sodnika sploh ne dopušča. Zato na
podlagi 214. člena PoDZ-1, ki za odločanje o imuniteti sodnika predvideva smiselno uporabo določb tega poslovnika
o postopku v zvezi z odvzemom imunitete poslancem, ni mogoče uporabljati določb, ki urejajo položaje, v katerih sodnik
sploh ne more biti. Glede na to 208. člen PoDZ-1 sploh ne
more biti v neskladju z drugim odstavkom 134. člena Ustave.
15. Ker Državni svet za očitke o protiustavnosti drugih
določb PoDZ-1 v zvezi s postopkom imunitete ni navedel
utemeljitve, jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) ter tretje
alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi:
predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer,
dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna
Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

3084.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Kopru

Številka: Up-1268/11-17
Datum: 19. 9. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Mateja Čopa, Jerneje Skončnik in Klemna Čopa, vsi Izola,
ki jih zastopa Matjaž Kezunović, odvetnik v Kopru, na seji
19. septembra 2012

o d l o č i l o:
1. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 273/2011 z dne
29. 8. 2011 se razveljavi in zadeva se vrne temu sodišču v
novo odločanje.
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2. Pritožniki in nasprotni udeleženci Andreja Curl, Kočevje, Mojca Maršanič, Ljubljana, in Tomaž Maršanič, Breg
pri Kočevju, sami nosijo svoje stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Višje sodišče je ugodilo pritožbi dolžnikov in je spremenilo sklep sodišča prve stopnje tako, da se ugovoru
dolžnikov ugodi, razveljavi sklep o izvršbi in zavrne predlog
za izvršbo pritožnikov. Odločalo je na podlagi izvršilnega
naslova, izdanega na podlagi tožbe na izpodbijanje pravnih
dejanj, ki nalaga (singularni) pravni prednici dolžnikov, naj
dopusti, da pritožniki poplačajo svojo terjatev zoper Branka
Čopa s prodajo nepremičnine, parc. št. 395/2, k. o. Izola, na
kateri stojita stanovanjska hiša in zgradba. Višje sodišče je
ugotovilo, da je bila nepremičnina, navedena v izvršilnem
naslovu, že pred vložitvijo predloga za izvršbo etažno razdeljena v dve ločeni enoti, od katerih je ena v lasti dolžnikov.
Zaradi ukinitve solastnine in vzpostavitve etažne lastnine naj
prvotna nepremičnina iz izvršilnega naslova ne bi več pravno
obstajala. Zato naj bi bila izvršba na nepremičnino, opisano v
izvršilnem naslovu, onemogočena. Višje sodišče je odločilo,
da je predlog za izvršbo pritožnikov zaradi neobstoja predmeta izvršbe neutemeljen.
2. Pritožniki uveljavljajo kršitev 2. člena, drugega odstavka 14. člena, 22., 23. in 25. člena Ustave. Menijo, da
je stališče Višjega sodišča popolnoma napačno in da se z
njim izničuje smisel pravnega varstva upnikov. Stališče naj
bi bilo tudi v nasprotju s sodno prakso. Pritožniki opozarjajo,
da z etažno delitvijo nepremičnine iz izvršilnega naslova ni
nastala nova nepremičnina, ampak se je toženkin prvotni
polovični solastninski delež zgolj določil v naravi tako, da
ji je pripadlo stanovanje v pritličju iste stavbe. Menijo, da z
etažno delitvijo nepremičnina ni pravno izginila, saj naj bi
se le solastninski deleži spremenili v etažno lastnino. Samo
zaradi delitve prvotne stvari v naravi naj izvršilni naslov ne
bi mogel postati neuporaben list papirja. Pritožniki navajajo,
da iz Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – v
nadaljevanju SPZ) izhaja, da etažna lastnina nastane z delitvijo solastnine, kar pojmovno izključuje njeno uničenje ali
izginotje. Po oceni pritožnikov stališče Višjega sodišča omogoča različna izigravanja upnikov z ustanovitvijo ali ukinitvijo
etažne lastnine. Teh izigravanj naj upniki ne bi mogli preprečiti. Iz obrazložitve Višjega sodišča naj ne bi bilo razvidno,
kako naj pritožniki sploh izvršijo pravnomočno sodbo, izdano
v njihovo korist. Izogibanje izvršbi zgolj z etažno razdelitvijo
nepremičnine naj bi pomenilo popolno izgubo pravne varnosti ter bi izničilo smisel sodnega postopka ter pomen pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb. Pritožniki menijo, da
izpodbijano stališče pelje tudi v neupravičeno razlikovanje
različnih kategorij dolžnikov brez pravega ustavnopravnega
razloga; v privilegiranem položaju naj bi bili tisti dolžniki, ki
so (so)lastniki nepremičnin, ki jih je mogoče etažno razdeliti. V izpodbijanem sklepu naj bi Višje sodišče vezanost na
izvršilni naslov razumelo preveč dobesedno. Pritožniki s
tem v zvezi naštevajo številne primere »rahljanja« takšne
dobesedne vezanosti v praksi (sprememba osebnega imena,
naslova, številk parcel, delitev kmetijskih zemljišč). Skupno
naj bi jim bilo to, da gre za spremembe, ki jih upnik ne more
preprečiti. Po mnenju pritožnikov se Višje sodišče ni opredelilo do pomena sklepov, izdanih v nepravdnem postopku,
kjer se je delila solastnina na sporni nepremičnini. Izpodbijani sklep naj bi bil – glede na to, da se je z njim spremenila
odločitev prve stopnje – nezadovoljivo obrazložen.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-1268/11 z dne 2. 3. 2012 sprejelo v obravnavo. V skla-
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du s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Višje
sodišče v Kopru. V skladu z drugim odstavkom navedenega
člena ZUstS je Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v
odgovor nasprotnim udeležencem, tj. dolžnikom v izvršilnem
postopku, ki so na ustavno pritožbo odgovorili. Nasprotni udeleženci predlagajo zavrnitev ustavne pritožbe. Predlagajo, naj
se Ustavno sodišče vpraša, ali bi bila protiustavna zakonska
ureditev, ki bi vsebovala pravilo, kakršno izhaja iz izpodbijanega akta. Po njihovem mnenju gre v obravnavani zadevi v
celoti za vprašanje pravilne razlage zakonskega prava, do
česar se Ustavno sodišče ne sme opredeljevati. Nasprotni
udeleženci trdijo, da bi zakonodajalec smel uzakoniti pravilo,
da preoblikovanje v etažno lastnino povzroči nastanek nove
stvari, ki nima kontinuitete s prejšnjo stvarjo. Navajajo, da je
do preoblikovanja solastnine v etažno lastnino prišlo pred
zaključkom glavne obravnave. Ustavnopravno pomembno
naj bi bilo kvečjemu vprašanje, ali lahko takšna sprememba
vpliva na pravice upnika, kadar ni zajeta s časovnimi mejami
pravnomočnosti, ki se vežejo na datum zaključka glavne
obravnave. Na dejstvo, nastalo pred koncem glavne obravnave, ki ga stranka ni uveljavljala, naj se praviloma več ne bi
mogla sklicevati. V tej zvezi nasprotni udeleženci opozarjajo,
da na dan zaključka glavne obravnave v pravdni zadevi nepremičnina, kakor je opredeljena v izvršilnem naslovu, ni več
obstajala (oziroma ni obstajala solastninska pravica na njej).
Pritožniki bi morali sami sebi pripisati, da niso prilagodili tožbenega zahtevka na podlagi okoliščin, ki izvirajo iz časa pred
zaključkom glavne obravnave, in da imajo izvršilni naslov, ki
ni izvršljiv. Imeli naj bi ustrezne mehanizme za zaščito svojega položaja, ki jih niso izkoristili. Nasprotni udeleženci poleg
tega zatrjujejo, da delitev solastnine, tako da se nepremičnina
etažno razdeli, nujno pomeni absolutno prenehanje prejšnje
lastninske pravice in nastanek nove lastninske pravice na novi
stvari. Prejšnja stvar naj bi »izginila« iz pravnega življenja in
naj v pravnem smislu več ne bi obstajala. Kontinuitete med
solastnino in etažno lastnino naj ne bi bilo. Po oceni nasprotnih udeležencev sedaj na parc. št. 395/2, k. o. Izola, obstaja
le solastnina etažnih lastnikov na skupnih delih, ki samostojno
ne more biti predmet razpolaganja ali izvršbe. Navajajo, da
zemljiškoknjižno sodišče pri etažni lastnini ne bi zaznamovalo
sklepa o izvršbi, ki bi se glasil na parcelo kot objekt stvarnih
pravic. Nasprotni udeleženci obširno utemeljujejo tudi svoje nasprotovanje prehodu obveznosti z izvršilnega naslova
nanje.
4. Odgovor nasprotnih udeležencev je bil pritožnikom
vročen in so nanj odgovorili. V pretežnem delu zgolj vztrajajo
pri stališčih iz ustavne pritožbe, glede vprašanja časovnih
meja pravnomočnosti pa zatrjujejo, da v času nastanka izvršilnega naslova zemljiškoknjižni postopek še ni bil končan
in etažna lastnina še ni bila vknjižena v zemljiško knjigo.
Zato naj bi bil izrek izvršilnega naslova povsem pravilen in
skladen z dejanskim stanjem ob koncu glavne obravnave.
B.
5. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo
v izvršilnem postopku, ampak izpodbijano sodno odločbo
v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS preizkusi le
glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice
ali temeljne svoboščine. V postopku ustavne pritožbe torej
Ustavno sodišče ne presoja nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja ter pri uporabi materialnega in procesnega prava
samih po sebi. Poleg tega ni naloga Ustavnega sodišča, da
se opredeljuje do vprašanj, do katerih se ni opredelilo, niti se
ni bilo dolžno opredeliti, sodišče, katerega akt je izpodbijan
z ustavno pritožbo. Glede vprašanja prehoda obveznosti z
izvršilnega naslova na nove lastnike spornega stanovanja
nasprotni udeleženci predlagajo prav to. Pri tem se sklicujejo
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na to, da naj bi šlo za sporno in zelo kompleksno pravno vprašanje; pravnemu redu kot celoti naj bi koristilo, da se Ustavno
sodišče opredeli do njega. To pričakovanje nasprotnih udeležencev je neutemeljeno. Ustavno sodišče ne more na pobudo
udeležencev postopka »na zalogo« reševati pravnih vprašanj,
tudi če bi imela ustavnopravno komponento, če ta vprašanja
niso bila pomembna za odločanje rednih sodišč.
6. Ustavno sodišče se tudi ni ukvarjalo z obširno predstavljenimi argumenti nasprotnih udeležencev v zvezi z domnevno prekludiranim sklicevanjem pritožnikov na nastanek
etažne lastnine po delitvi solastnine v nepravdnem postopku
(prekludiranem, ker naj bi bilo to dejstvo zajeto s subjektivnimi
mejami pravnomočnosti izvršilnega naslova). Iz izpodbijanega
sklepa Višjega sodišča ni mogoče razbrati, da bi ti ugovori
nasprotnih udeležencev kakor koli vplivali na njegovo izdajo
in na stališča, ki jih je v njem sprejelo Višje sodišče. Zato tudi
ne morejo biti pomembni za odločanje Ustavnega sodišča.
7. Pritožniki zatrjujejo, da izpodbijana odločitev Višjega
sodišča, ki temelji na stališču, da zaradi ukinitve solastnine
in vzpostavitve etažne lastnine prvotna nepremičnina, kot je
opredeljena v izvršilnem naslovu, ne obstaja več, jemlje vsak
pomen izvršilnemu naslovu, izničuje pravno varstvo upnikov
ter omogoča izogibanje izvršbi zgolj z etažno razdelitvijo nepremičnine. Glede na takšne navedbe mora Ustavno sodišče
preizkusiti, ali izpodbijani sklep temelji na stališčih, ki niso
sprejemljiva z vidika pravice do sodnega varstva.
8. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave je pravica vsakogar, da o njegovih pravicah
in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustanovljeno sodišče. Navedena pravica zagotavlja možnost
predložitve zadeve sodišču, ki bo v zadevi v razumnem času
vsebinsko (meritorno) odločilo. Gre torej za jamstvo odločitve
o pravicah in obveznostih oziroma odločitve o tem, ali je
tožbeni zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali neutemeljen.1 Pravica do sodnega varstva ne zagotavlja zgolj
pravice od sodišča zahtevati meritorno, vsebinsko odločitev
v nekem sporu, temveč vsebuje tudi pravico zahtevati, naj se
doseže izvršitev sodne odločbe, s katero je sodišče odločilo
o kakšni pravici ali obveznosti. Namen in cilj sodnega varstva
je namreč praviloma dokončno dosežen šele z uresničitvijo
določene pravice oziroma pravnega razmerja in ne le z odločitvijo o njegovem obstoju. Zato morajo biti stranki, ki ji je bila v
sporu s pravnomočno odločbo priznana pravica, dani možnost
in sredstva, da to pravico tudi dejansko uveljavi. Prisilni uveljavitvi pravnomočne sodne odločbe je prvenstveno namenjen
izvršilni postopek, v katerem lahko upnik, če dolžnik sam ne
izpolni svoje obveznosti, doseže njeno izvršitev.2 Izvršilni
postopek, v katerem se izvršujejo (tudi) pravnomočne sodne
odločbe, mora biti učinkovit, saj je le tako mogoče zagotoviti
učinkovitost pravice do sodnega varstva. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v okviru
pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP)
varuje pravico do izvršitve dokončne in zavezujoče sodne odločbe. V sodbi Immobiliare Saffi proti Italiji z dne 28. 7. 1999 je
ESČP poudarilo, da bi bila pravica do sodnega varstva iluzorna, če bi notranji pravni red države stranke EKČP dopuščal,
da takšna sodna odločba ostane neizvršena.3
1 Primerjaj z A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV
Založba, Ljubljana 2004, str. 129.
2 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. Up-181/99 z dne
18. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 7/03, in OdlUS XI, 292).
3 V navedeni sodbi je ESČP še ugotovilo, da posledica izjemne intervencije države v izvrševanje sodnih odločb ne sme biti
preprečitev, razveljavitev ali neutemeljen odlog izvršbe, še manj pa
to, da se spodkoplje sama vsebina sodne odločbe (»the substance
of the decision is undermined«).
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9. Odločitev o zavrnitvi predloga za izvršbo lahko poseže v pravico iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Vendar
Ustavno sodišče ne presoja, ali zavrnitev predloga za izvršbo temelji na pravilni uporabi zakona, temveč se opredeljuje
do vprašanja, ali bi v primeru, če bi že zakon izrecno določil
posledice za možnost prisilne uveljavitve pravnomočne sodbe, kakršne je z razlago delitvi stvari v solastnini na etažno
lastnino pripisalo Višje sodišče, moralo tak zakon kot neskladen z Ustavo razveljaviti oziroma ali je sodišče zakonskim
določbam z razlago dalo takšen omejujoč pomen, kakršnega
niti zakon ne bi smel določiti.4 Glede na nosilno stališče v
izpodbijanem sklepu je v tem primeru odločilen odgovor na
vprašanje, ali bi bilo v neskladju s človekovo pravico do sodnega varstva, če bi zakonodajalec določil, da pravnomočne
sodbe, ki je izvršilni naslov za poplačilo določene terjatve
upnikov iz določenega solastnega premoženja dolžnika, ni
mogoče (nikoli več) prisilno izvršiti, ker zaradi ukinitve solastnine in vzpostavitve etažne lastnine predmet izvršbe ne
obstaja več. Po oceni Ustavnega sodišča je odgovor na to
vprašanje pritrdilen.
10. Za človekovo pravico do učinkovitega izvršilnega
postopka (ki je del pravice iz prvega odstavka 23. člena
Ustave) je bistveno, da pravnomočno določena pravica do
poplačila iz določenega premoženja dolžnika ne more pravno prenehati zaradi enostranskih ravnanj dolžnika, ki v dejanskem ali pravnem smislu ne pomenijo nepremagljive ovire
za uvedbo, tek in zaključek izvršilnega postopka. Takšno
posledico imajo lahko le ravnanja, ki nepovratno prizadenejo
možnost upnika, da se iz nekega premoženja poplača.5 Tak
primer je lahko, če dolžnik stvar uniči. Tak primer je tudi, če
dolžnik neko stvar odsvoji dobrovernemu pridobitelju, za katerega se šteje, da jo je dobil prosto vseh bremen. Vendar v
obravnavanem primeru ne gre za takšne položaje. Polovični
solastninski delež pravne prednice nasprotnih udeležencev
na nepremičnini (zemljišče s stavbo) je po opravljenem sodnem postopku za delitev stvari v solastnini,6 v katerem je
bilo odločeno o delitvi stvari v naravi tako, da se vzpostavi
etažna lastnina,7 formalno sicer prenehal obstajati, saj je
prenehala tudi lastninska pravica na prej enoviti nepremičnini. Hkrati je namreč kot samostojen predmet lastninske
pravice prenehala obstajati prejšnja nepremičnina, nastala
pa sta dva nova samostojna predmeta lastninske pravice v
etažni lastnini (posamezna dela zgradbe), na katerih je po
delitvi obstajala izključna lastninska pravica8 dveh prejšnjih
solastnic prejšnje nepremičnine.
11. Navedeni stvarnopravni operaciji je mogoče reči
»preoblikovanje solastnine v etažno lastnino«, kar nakazuje
Primerjaj pri A. Galič, nav. delo, str. 454 in 468.
Čeprav lahko pravni red na takšno dolžnikovo ravnanje
naveže določene pravne posledice na drugih pravnih področjih
(npr. kazenski pregon).
6 V Zakonu o nepravdnem postopku (Uradni list SRS,
št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP) ga urejajo 119., 120. in 125. člen,
sicer pa so materialnopravna pravila o delitvi solastne stvari urejena v 69. do 71. členu SPZ.
7 Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali
z odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo (prvi odstavek
107. člena SPZ). Teorija to določbo razlaga v smeri t. i. nepopolnega oblikovalnega učinka sodne odločbe. To pomeni, da pri delitvi
na etažno lastnino sodišče z oblikovalnim sklepom oblikuje etažno
lastnino, vendar je za njen nastanek potreben še vpis v zemljiško
knjigo, ki je zato konstitutiven. Vpis v zemljiško knjigo je torej po
tej določbi postavljen kot kumulativni pogoj tudi, ko etažna lastnina nastane s sodno odločbo (glej pri V. Rijavec, Sklep o delitvi
solastnine v nepravdnem postopku, Podjetje in delo, št. 5 (2011),
str. 807 do 809). Ni razlogov, da to stališče ne bi veljalo tudi za
sodne postopke, končane pred uveljavitvijo SPZ, kar je značilno
za obravnavano zadevo.
8 Sicer neločljivo povezana s solastnino na skupnih delih
zgradbe.
4
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na stvarnopravno kontinuiteto med prejšnjimi in z delitvijo
nastalimi lastninskimi položaji. Nasprotni udeleženci sicer
s sklicevanjem na pravno teorijo9 zagovarjajo stališče, da
prejšnja solastninska pravica »absolutno« ugasne, njen
predmet preneha obstajati, nastaneta pa nova stvar in nova
lastninska pravica na njej, kar naj bi kazalo na diskontinuiteto lastninskih položajev. Gledano z vidika učinkovitosti pravice do sodnega varstva, morajo sodišča v zadevah, kot je
obravnavana, nujno izhajati iz predstave o preoblikovanju in
kontinuiteti: če je pravnomočno priznana obligacijska pravica
do poplačila obstajala pred delitvijo (torej na solastninskem
deležu), potem mora, neokrnjena, obstajati tudi po delitvi
(torej na posameznem delu zgradbe). Drugače bi prišlo
do izničenja pravice, zagotovljene s pravnomočno sodno
odločbo. Takšno stališče zato edino zaščiti pravni položaj
upnika, po drugi strani pa ni proti njemu nobenih praktičnih
ovir. Sklep sodišča o razdelitvi solastnine v etažno lastnino
mora vsebovati enake sestavine kot sporazum o delitvi (tretji
odstavek 110. člena SPZ). Med njimi so tudi imena etažnih
lastnikov (prej solastnikov), zemljiškoknjižna označba nepremičnin ter natančen opis posameznega dela zgradbe v
razmerju do drugih delov (prvi odstavek 108. člena SPZ). Iz
sklepa o razdelitvi je razvidno, kateri novonastali posamezni
del pripade kateremu od prejšnjih solastnikov in tako po
identiteti ustreza z delitvijo ukinjenemu solastninskemu deležu. Zato lahko sodišča v izvršbi zavarujejo pravico iz prvega
odstavka 23. člena Ustave tistih upnikov, ki so pred delitvijo
nepremičnine imeli pravnomočno obligacijsko pravico do
poplačila iz solastninskega deleža, tako, da – ob izpolnjenih
drugih pogojih – dovolijo izvršbo na ustreznem posameznem
delu zgradbe v etažni lastnini.10 Višje sodišče je sprejelo
nasprotno stališče, zato je z izpodbijanim sklepom kršilo
pravico pritožnikov do sodnega varstva.
12. Ustavno sodišče je zato izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Kopru v novo odločanje
(1. točka izreka). Sodišče svoje odločitve ne bo smelo opreti
na stališče, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v
neskladju z Ustavo.
13. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS nosi
v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje
stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena
določba se po prvem odstavku 49. člena ZUstS uporablja
tudi v postopku z ustavno pritožbo. Za drugačno odločitev
bi morali obstajati posebni utemeljeni razlogi, ti pa niso
izkazani. Ustavno sodišče je zato odločilo, da pritožniki in
nasprotni udeleženci sami nosijo svoje stroške postopka z
ustavno pritožbo (2. točka izreka).
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v
zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter prve alineje
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo z osmimi
glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Klampfer.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
9 In sicer na stališča v R. Vrenčur v: M. Juhart, M. Tratnik,
R. Vrenčur (red.), Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem, GV
Založba, Ljubljana 2004, str. 509–510.
10 Zakonodaja na podoben način že varuje imetnike hipotek
in zemljiških dolgov (drugi odstavek 110. člena SPZ).
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Odločba o razveljavitvi prvega in drugega
odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin, kolikor določata javnost
zemljiškega katastra in katastra stavb v delu,
ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za
fizično osebo, o ugotovitvi, da niso v neskladju
z Ustavo 117. člen ter prvi in drugi odstavek
114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin
v delu, v katerem določata javnost zemljiškega
katastra in katastra stavb glede podatka
o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega
odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke
prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša
na podatke o smrti lastnika ali solastnika,
in 16. člen Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil
iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu
izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja
točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah
in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
ter o načinu izkazovanja podatkov nista
v neskladju z Ustavo in zakonom

Številka: U-I-98/11-17
Datum: 26. 9. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Informacijske pooblaščenke,
na seji 26. septembra 2012

o d l o č i l o:
1. Prvi in drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) se razveljavita,
kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb
v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično
osebo. V delu, v katerem določata javnost zemljiškega katastra
in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, ti določbi nista
v neskladju z Ustavo.
2. Člen 117 Zakona o evidentiranju nepremičnin ni v
neskladju z Ustavo.
3. Peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta
alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na
podatke o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika o
vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09)
niso v neskladju z Ustavo. V preostalem delu se zahteva za
oceno ustavnosti 13. točke prvega odstavka 6. člena in desete
alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika o vrstah in
vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov, kolikor se nanašata na fizično osebo, zavrže.
4. Tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika o vrstah in
vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista v neskladju z Ustavo in zakonom.

Obrazložitev
A.
1. Predlagateljica zahteva presojo ustavnosti prvega in
drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (v nadaljevanju ZEN), kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki vsebuje podatke o
lastniku in upravljavcu nepremičnine, če gre za fizični osebi, in
117. člena ZEN. Poleg tega izpodbija 3. točko 2. člena, 13. točko prvega odstavka 6. člena, deseto alinejo 2. točke prvega
odstavka 7. člena, 8. člen ter 16. člen Pravilnika o vrstah in
vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (v nadaljevanju Pravilnik). V uvodu izpostavlja,
da je Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju
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GURS) z vzpostavitvijo enotnega spletnega portala E-prostor
v nasprotju z 38. členom Ustave obšla odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-464/06 z dne 5. 7. 2007 (Uradni list RS, št. 65/07,
in OdlUS XVI, 67). S to odločbo je Ustavno sodišče razveljavilo
prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN v delu, v katerem sta
določala javnost registra nepremičnin glede osebnih podatkov
o lastnikih in upravljavcih nepremičnin, če gre za fizične osebe.
2. Prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN po predlagateljičini oceni posegata v pravico do varstva osebnih podatkov iz
38. člena Ustave, ker določata javnost v zemljiškem katastru
in katastru stavb (posredno pa tudi v registru nepremičnin)
evidentiranih osebnih podatkov o lastnikih in upravljavcih teh
nepremičnin, in sicer o njihovem imenu in priimku, naslovu
stalnega prebivališča ter letnici rojstva. Neskladje je po njenem
mnenju podano že zato, ker ZEN ne določa namena oziroma
legitimnega cilja javne dostopnosti osebnih podatkov v navedenih katastrih. To pa po oceni predlagateljice pomeni, da prvi in
drugi odstavek 114. člena ZEN omogočata uporabo teh osebnih
podatkov za kakršen koli namen, kar je neskladno z zahtevo iz
drugega odstavka 38. člena Ustave, da mora biti namen uporabe osebnih podatkov določen v zakonu.1 Enako stališče naj bi
Ustavno sodišče sprejelo v odločbi št. U-I-464/06, ko je razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN v delu, v katerem
sta kot javne določila v registru nepremičnin vsebovane osebne
podatke o lastnikih in upravljavcih nepremičnin. Tudi če bi zakonodajalec z določitvijo javnosti osebnih podatkov zasledoval
legitimen cilj, je predlagateljica prepričana, da je tak poseg prekomeren. Po njeni oceni je sicer legitimno vodenje zemljiškega
katastra in katastra stavb za namene prostorskega razvoja,
davčne politike, statističnih opazovanj in dviga transparentnosti
nepremičninskega trga, vendar za učinkovito opravljanje teh
nalog javna objava osebnih podatkov lastnikov in upravljavcev
v navedenih katastrih ni nujno potrebna, ni primerna, prav tako
pa korist javne objave teh podatkov ni sorazmerna s škodo,
ki jo javna objava lahko povzroči posamezniku. Vse to naj bi
veljalo toliko bolj, ko se javnost osebnih podatkov vzpostavi z
njihovo objavo na spletu, ki posameznikom omogoča oddaljen
anonimen dostop. Predlagateljica našteva mogoče škodljive
posledice javne dostopnosti osebnih podatkov, še posebej
njihove objave na spletu. Opozarja še na določbe Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06
in 87/11 – ZMVN) o javni objavi vrednosti nepremičnine.
3. Člen 117 ZEN je po mnenju predlagateljice premalo določen, ker ne definira pojmov »distribucijsko okolje« in »centralna informacijska struktura«. S tem naj bi omogočal arbitrarno
razlago. Če je pojem »distribucijsko okolje« mogoče razumeti
kot svetovni splet, naj bi bila ta določba skupaj s prvim in drugim odstavkom 114. člena ZEN v neskladju s 35. in 38. členom
Ustave, ker omogoča javno objavo osebnih podatkov lastnikov
nepremičnin na spletu. Predlagateljica opozarja na naravo
oziroma učinke objave javne evidence na spletu z možnostjo
anonimnega dostopa do nje. V zvezi s tem omenja sodbo Sodišča Evropske unije z dne 9. 11. 2010 v združenih zadevah
Volker und Markus Schecke GbR in Hartmut Eifert proti Land
Hessen, C-92/09 in C-93/09 (veliki senat). Člen 117 ZEN naj bi
poleg tega v neskladju z 38. členom Ustave omogočal arbitrarno javno objavo katerih koli podatkov, ki jih GURS pridobi na
podlagi katerega koli zakona in za kakršen koli namen.
4. Protiustavnost prvega in drugega odstavka 114. člena
ZEN naj bi terjala razveljavitev 13. točke prvega odstavka
6. člena in 10. alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika, ki določata, da so osebni podatki o lastniku in upravljavcu
nepremičnine sestavni del potrdil o parceli ter potrdil o stavbi
1 Predlagateljica dodaja, da tudi iz 6. člena Direktive 95/46/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov (UL L 281, 23. 11. 1995, str. 31–50 – v nadaljevanju
Direktiva 95/46/ES), ki je prenesena v domači pravni red, izhaja
načelo namembnosti, ki bi ga bilo treba spoštovati tudi pri osebnih
podatkih, zbranih v javnih knjigah.
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in delu stavbe. Enako naj bi veljalo za drugi odstavek 8. člena
Pravilnika, ki napotuje na 6. in 7. člen Pravilnika. Prvi odstavek
8. člena in 3. točka 2. člena Pravilnika po navedbah predlagateljice določata lastninski list kot potrdilo, ki vsebuje podatke
o parcelah, stavbah in delih stavb, ki so v lasti ali v solastnini
istega lastnika. Ti določbi naj bi vsakomur omogočali dostop
do seznama vseh nepremičnin, pri katerih je v zbirkah geodetskih podatkov določen posameznik evidentiran kot lastnik. Tak
prosti dostop po predlagateljičinem prepričanju prekomerno
posega v pravico do varstva osebnih podatkov. Ker ni določen
z ZEN, temveč s Pravilnikom kot podzakonskim aktom, naj bi
bilo podano tudi neskladje z drugim odstavkom 38. členom
Ustave, po katerem sme omejitve pravice do varstva osebnih
podatkov določiti le zakon. Iz enakih razlogov naj bi bila prvi
odstavek 8. člena in 3. točka 2. člena Pravilnika tudi v neskladju
z načelom delitve oblasti in s prvim odstavkom 9. člena Zakona
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZVOP-1). Ker naj ZEN
ne bi določal prostega dostopa do podatkov o posameznikovi
smrti, medtem ko naj bi tak dostop dopuščali 13. točka prvega
odstavka 6. člena, 10. alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena
in 16. člen Pravilnika, so po mnenju predlagateljice tudi te določbe v neskladju z drugim odstavkom 38. člena Ustave.
5. Zahteva je bila vročena Državnemu zboru Republike
Slovenije in Ministrstvu za okolje in prostor, ki nanjo nista odgovorila. Mnenje o njej pa je podala Vlada Republike Slovenije. V
njem zavrača očitke predlagateljice. V zvezi s prvim in drugim
odstavkom 114. člena ZEN pojasnjuje, da so zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiška knjiga celota, ki daje celovito
informacijo o nepremičninah. Trditev predlagateljice, da javna
objava lastništva v katastrih nima dodane vrednosti, ker javnost
tega podatka zagotavlja zemljiška knjiga, po oceni Vlade ne
drži. Ne drži zato, ker podatki o nepremičninah ter pravicah na
njih, ki jih vsebujeta katastra in zemljiška knjiga, niso popolni,
točni in medsebojno usklajeni. Do odprave neusklajenosti bo
po mnenju Vlade potrebno podvojeno vodenje podatka o lastništvu. Podatki o lastništvu, evidentirani v obeh katastrih, naj bi
bili »bolj ažurni« od tistih v zemljiški knjigi. Zato naj bi organi v
upravnih postopkih (npr. v zvezi z davki in socialnimi transferji)
za identifikacijo lastnikov nepremičnin v večji meri uporabljali
podatke iz katastrov kot iz zemljiške knjige. Vlada tudi opozarja,
da se pri vpisovanju starih stavb in njihovih delov v kataster
stavb in v zemljiško knjigo lahko primerijo nepravilnosti, kakršnih ne bi bilo mogoče ugotoviti in odpraviti, če podatek o lastništvu ne bi bil vpisan tudi v kataster stavb. Obenem poudarja, da
podatek o lastniku nepremičnine ni osebni podatek, sploh pa
ne varovan osebni podatek. Dostop do njega naj bi bil namreč
mogoč le z identifikacijo nepremičnine (bodisi s parcelno številko bodisi z naslovom) in ne z imenom. Ker so isti podatki javni
in prosto dostopni v elektronski zemljiški knjigi, po oceni Vlade
ni razloga, da ne bi bili na enak način dostopni tudi v katastrih.
Če bi bilo dovoljeno v katastrih pridobivati le tehnične podatke
o nepremičnini, medtem ko bi bilo treba podatke o lastnikih pridobiti drugje – v zemljiški knjigi –, naj bi se bistveno upočasnilo
opravljanje javnih nalog. Sklicujoč se na zakonodajno gradivo,
Vlada pojasnjuje, da je 117. člen dovolj jasen in določen. Zaradi
hitrega razvoja informacijskih tehnologij naj le oblika izvedbe
distribucijskega okolja z ZEN ne bi bila konkretno predpisana.
Čeprav prvi odstavek 115. člena ZEN določa, da ima vsakdo
pravico pridobiti potrdilo o zadnjih vpisanih podatkih iz katastrov, pa Vlada opozarja, da nima vsakdo prostega dostopa do
lastninskega lista, temveč je dostop omejen s posebno ureditvijo javnosti zbirnih podatkov iz tretjega odstavka 114. člena
ZEN. Kdo lahko pridobi potrdilo, naj bi tako določal ZEN, Pravilnik pa naj bi določal le vrste teh potrdil in podatke, ki jih potrdila
vsebujejo. Ker prvi odstavek 17. in prvi odstavek 73. člena ZEN
predpisujeta, da se v zemljiškem katastru in katastru stavb
vodita podatka o lastništvu in upravljavcu nepremičnin, nista
ustavno sporni 13. točka prvega odstavka 6. člena in 10. alineja
2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika, ki določata, da sta
ta podatka sestavini potrdila o parceli oziroma potrdila o stavbi
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in delu stavbe. Iz enakih razlogov je po mnenju Vlade ustavnoskladna tudi ureditev lastninskega lista (3. točka 2. člena in
8. člen Pravilnika), saj ta vsebuje le podatke iz potrdil o parceli
ali o stavbi in delih stavb, zbranih v enem potrdilu. Opozarja
še, da mora organ, ki vodi uradno evidenco na podlagi zakona, na zahtevo stranke izdati potrdilo o vsakem podatku, ki je
vsebovan v tej evidenci. V zvezi s 16. členom Pravilnika Vlada
pojasnjuje, da ZEN ureja pridobivanje in vpis podatkov o smrti
lastnikov nepremičnin v katastra, vprašanje posredovanja teh
podatkov pa bo še uredila.
6. Predlagateljica zavrača argumente iz mnenja Vlade.
Poudarja, da neusklajenosti podatkov iz zemljiške knjige ni primerno sanirati z vzpostavitvijo nove evidence. Teza Vlade, da
so osebni podatki, ki so bili z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni
list RS, št. 58/03, 45/08, 28/09 in 25/11 – v nadaljevanju ZZK-1)
določeni za javne, poslej lahko javni tudi v katastrih, naj bi bila
obrnjena na glavo in človekovim pravicam nevarna.
7. V dopolnitvi zahteve je predlagateljica Ustavnemu sodišču posredovala dokumente, nastale v zvezi s postopkom
inšpekcijskega nadzora nad GURS po vložitvi zahteve. Med
njimi je tudi začasna odločba, s katero je predlagateljica GURS
naložila, naj na spletnem portalu E-prostor onemogoči javni
dostop do podatkov o lastnikih in upravljavcih nepremičnin, ki
so fizične osebe. Vlada pojasnjuje, da se z začasno odločbo ne
strinja in da ima GURS v prvem in drugem odstavku 114. člena
ter 117. členu ZEN podlago za objavo podatkov o lastnikih na
spletnem portalu, predlagateljičino nestrinjanje s to zakonsko
ureditvijo pa ne more pomeniti, da je GURS ravnala nezakonito.
B. – I.
Presoja izpodbijanega dela prvega in drugega odstavka 114. člena ZEN
Vsebina izpodbijanih določb
8. Prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN sta se do izdaje
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-464/06 glasila:
»(1) Zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot so
javne evidence.
(2) Vsakdo ima pravico vpogledati v podatke in pridobiti
podatke iz javnih evidenc iz prejšnjega odstavka o posameznih
parcelah, stavbah in delih stavb ali o posamezni nepremičnini,
ki so ob vpogledu vpisani kot zadnji vpisani podatki, pri čemer
pa lahko glede lastnika pridobi le podatke o imenu in priimku,
naslovu stalnega prebivališča ter o letnici rojstva.«
9. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-464/06 navedeni
določbi delno razveljavilo, in sicer v obsegu, v katerem sta
določali javnost registra nepremičnin v delu, ki se je nanašal
na podatke o lastniku in upravljavcu nepremičnine, če gre za
fizični osebi. Ocenilo je namreč, da ni bila izpolnjena zahteva iz
drugega odstavka 38. člena Ustave, po kateri mora biti namen
uporabe osebnih podatkov določen z zakonom. Presodilo je, da
zato določitev javnosti teh podatkov omogoča njihovo uporabo
za kakršen koli namen, kar je samo po sebi neskladno z drugim
odstavkom 38. člena Ustave.
10. Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni nepremičninski evidenci (prvi odstavek 4. člena ZEN), in sicer
prva o parcelah, druga pa o stavbah oziroma njihovih delih. V
navedenih katastrih je vsaka parcela oziroma stavba ali njen del
identificiran s številko, poleg tega so v katastru vpisani podatki,
ki v glavnem opredeljujejo stvarne oziroma tehnične lastnosti
parcele oziroma stavbe (npr. meje, površino, dejansko rabo, boniteto, lego). Kateri natanko so podatki, ki se vpisujejo v zemljiški
kataster, izčrpno določa 17. člen ZEN, za kataster stavb pa te
podatke opredeljuje 73. člen ZEN. Med njimi so tudi podatki o
lastniku in upravljavcu zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe,
pri čemer se podatki o lastniku glede na prvi odstavek 21. člena
in prvi odstavek 75. člena ZEN pridobijo iz zemljiške knjige.
Kadar je zemljišče oziroma stavba v lasti države, samoupravne
lokalne skupnosti ali če gre za javno dobro, se v kataster vpiše,
kateri organ oziroma drug subjekt ga v skladu s predpisi ali na

Uradni list Republike Slovenije
drugi pravni podlagi upravlja (prvi odstavek 22. člena in 76. člen
ZEN). Upravljavci so torej subjekti, ki upravljajo nepremično
premoženje v javni lasti in ki jih za upravljavce določi predpis
ali sklep Vlade oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti
(prim. 22. člen ZEN). Izpodbijani drugi odstavek 114. člena ZEN
dostop do podatkov o lastniku določa le kot kolateralno, obstransko spoznanje. Seznanitev s podatki o lastništvu je namreč vsakomur omogočena ob iskanju podatkov o parceli oziroma stavbi
ali delu stavbe. Poizvedba o tem, ali je določeni posameznik
v katastrih vpisan kot lastnik in pri katerih zemljiščih oziroma
stavbah, praviloma ni dopustna. Takšno pridobivanje podatkov
tretji odstavek 114. člena ZEN izjemoma dovoljuje le: (1) lastniku
samemu, (2) državnim organom in notarjem za izvajanje uradnih
nalog ter geodetskim podjetjem za izvajanje geodetskih storitev
in (3) drugim osebam, če tako določa zakon.
11. Ustavno sodišče je torej z odločbo št. U-I-464/06 že
delno razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN glede
javnosti podatkov o lastniku in upravljavcu v registru nepremičnin. Po predlagateljičini oceni sta ti določbi ZEN v neskladju z
38. členom Ustave še v tistem delu, v katerem določata javnost
istih podatkov, vsebovanih v še dveh nepremičninskih evidencah, in sicer v zemljiškem katastru in katastru stavb. Neskladje
naj bi bilo podano v prvi vrsti zato, ker naj zakon ne bi določil
namena javne dostopnosti teh podatkov – podobno kot naj bi
Ustavno sodišče presodilo že v zvezi z registrom nepremičnin.
Predlagateljica je poudarila, da izpodbija le en vidik obdelave
teh podatkov, in sicer njihovo javno dostopnost, ne nasprotuje
pa temu, da se ti podatki vpisujejo v katastra. Ustavno sodišče je torej presojo opravilo v tem obsegu. Na tem mestu še
pojasnjuje, da so v tem postopku pravno nepomembne vse
tiste navedbe, ki so uperjene v ravnanje GURS, med njimi v
vzpostavitev spletnega portala na način, domnevno neskladen
z odločbo Ustavnega sodišča. Presoja ravnanj je predmet konkretnih, tudi inšpekcijskih postopkov, ne pa postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov.
Vsebina 38. člena Ustave
12. Ustava v prvem odstavku 38. člena zagotavlja človekovo
pravico do varstva osebnih podatkov. Ustavno sodišče je večkrat
poudarilo, da je ustavodajalec s tem posebej zavaroval enega od
vidikov posameznikove zasebnosti, t. i. informacijsko zasebnost
(glej npr. 16. točko odločbe št. U-I-238/99 z dne 9. 11. 2000, Uradni list RS, št. 113/2000, in OdlUS IX, 257). Temeljna vrednostna
podstat te ustavne določbe je spoznanje, da ima posameznik
pravico zadržati informacije o sebi zase in da je v izhodišču on
tisti, ki odloča, koliko sebe bo razkril in komu.2 Določena mera
skritosti pred pogledi drugih je nujna predpostavka za svoboden
razvoj posameznikovih intelektualnih in duhovnih potencialov. V
tem smislu varstvo informacijske zasebnosti pospešuje svobodno
nastajanje in pretok misli in idej ter utrjuje pluralno demokratično
družbo. Zaradi posameznikove vpetosti v družbo pa informacijska
zasebnost ne more biti neomejena, absolutna. Posameznik mora
tako ob ustavno določenih pogojih dopustiti zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov (27. točka odločbe št. U-I-92/01 z dne 28. 2.
2002, Uradni list RS, št. 22/02, in OdlUS XI, 25). Z namenom preprečitve nevarnosti, ki posameznikom v informacijski družbi preti
zaradi prenosa informacij o njih, prvi odstavek 38. člena Ustave
izrecno prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z
namenom njihovega zbiranja. Drugi odstavek 38. člena Ustave pa
med drugim določa, da sme zbiranje, obdelovanje in namen upo2 V nemškem pravnem prostoru je govor o informacijski samoodločbi (informationelle Selbstbestimmung); njeno vsebino je
razvilo nemško Zvezno ustavno sodišče zlasti v odločbi št. BVerfG,
1 BvR 209, 269, 362, 420, 440 in 484/83 z dne 15. 12. 1983. Glej
C. Hillgruber, 2. člen, v: D. C. Umbach in T. Clemens (ur.), Grundgesetz, Mitarbeiterkommentar und Handbuch, zvezek II, C. F. Müller
Verlag, Heidelberg 2002, str. 156. O zavzemanju za to, da bi tudi
varstvo osebnih podatkov po Direktivi 95/46/ES vsebinsko temeljilo
v pravicah do informacijske zasebnosti in informacijske samoodločbe, glej J. C. Buitelaar, Privacy: Back to the Roots, German Law
Journal, let. 13, št. 3 (2012), str. 187 in nasl.
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rabe osebnih podatkov določiti zakon.3 Ta jamstva prepovedujejo
prosto, nenamensko zbiranje podatkov na zalogo, posamezniku
pa omogočajo uvid v to, kateri segmenti njegove zasebnosti so
postavljeni na vpogled drugim in s kakšnim namenom. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pomeni poseg v človekovo pravico do
varstva osebnih podatkov vsakršna obdelava tovrstnih podatkov.
To pomeni, da se smejo z zakonom določeni osebni podatki z
namenom, ki ga mora prav tako določiti zakon, obdelovati le, če
je cilj (namen) tega posega (obdelave) ustavno dopusten (tretji
odstavek 15. člena Ustave) in če je poseg skladen s splošnim
načelom sorazmernosti (2. člen Ustave).
13. Ustavno sodišče je prav tako že večkrat pojasnilo, da
vsebinsko podobne zahteve kot 38. člen Ustave vsebuje tudi
Konvencija o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94
– v nadaljevanju MKVP). Poleg tega, da morajo biti osebni
podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, MKVP terja
sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni podatki
shranjeni za določene in zakonite namene in da ne bodo uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni, ter da se bodo
obdelovali le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso pretirani
glede na namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom MKVP).
14. Glede na vsebino zahteve je Ustavno sodišče v nadaljevanju presojalo, ali v obeh katastrih vsebovani podatki o
lastnikih in upravljavcih sodijo v okvir z 38. členom Ustave varovanih osebnih podatkov, in če sodijo, ali je namen javne objave
teh podatkov določen z zakonom. Pri tem je izhajalo iz stališč
v odločbi št. U-I-464/06, s katero je že odločilo o vprašanju, ki
je v bistvenem podobno obravnavanemu.
Ustavno varovani osebni podatki
15. Ustava pojma osebni podatek ne definira. Opredelitev tega pojma pa vsebuje 2. člen MKVP, ki določa osebni
podatek kot katero koli informacijo, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika. Ustavno sodišče je že
zapisalo, da prav vsak podatek o posamezniku še ni pravno
varovan osebni podatek, temveč tak postane glede na njegov kontekst oziroma življenjsko situacijo (18. točka odločbe
št. U-I-464/06). Tako npr. v okvir varstva iz 38. člena Ustave
ne sodijo osebni podatki o imenu in priimku nosilca javne
funkcije, o plačah in drugih prejemkih funkcionarja ter o darilih, ki jih funkcionar prejme v zvezi z opravljanjem funkcije
(59. točka odločbe št. U-I-57/06 z dne 29. 3. 2007, Uradni
list RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 22). V tem primeru naravo
zasebnega preglasi izrazit javni interes. Drugače pa so z vidika 38. člena Ustave varovani osebni podatki, npr. podatki o
prebivališču funkcionarja, o njegovem premoženjskem stanju
in o vsebini njegove kazenske evidence (59. točka odločbe
št. U-I-57/06). Osebni podatek, ki uživa varstvo 38. člena
Ustave, je torej vsaka informacija, ki vsebuje z vidika zasebnosti relevantno sporočilo o določljivem posamezniku.4,5 Dejavnika pri presoji, ali podatek sodi v vsebinski okvir te člove3 Čeprav ta ustavna določba razlikuje med pojmi zbiranje,
uporaba in obdelava osebnih podatkov, Ustavno sodišče uporablja
pojem obdelava osebnih podatkov kot zbirni pojem za označevanje
vseh ravnanj z osebnimi podatki: njihovo zbiranje, shranjevanje,
sporočanje, uporabo ipd., skladno s splošno sprejeto terminologijo iz 2. člena Konvencije o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 11/94,
MP, št. 3/94 – v nadaljevanju MKVP), 2. člena Direktive 95/46/ES
in 3. točke 6. člena ZVOP-1. Enako stališče je Ustavno sodišče
sprejelo že v odločbi št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 2008, Uradni list
RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 43 (glej opombo št. 11).
4 Primerjaj J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 410: »Osebni podatek je vsak podatek,
ki kaže na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne glede na
obliko, v kateri je izražen.«
5 ZVOP-1 v 1. točki 6. člena določa, da je osebni podatek
kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na
obliko, v kateri je izražen.

Št.

79 / 19. 10. 2012 /

Stran

8017

kove pravice, sta tako njegova zmožnost določljivo opredeliti
posameznika in narava lastnosti, ki jo podatek o posamezniku
razkriva (ali gre za lastnost iz zasebne sfere in ne za prevlado
javnega interesa).6 Nosilci te človekove pravice pa po naravi
stvari niso pravne osebe in tudi ne fizične osebe, ki opravljajo
poslovno dejavnost, če gre za podatke v zvezi z opravljanjem te dejavnosti (11. točka odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-298/04 z dne 27. 10. 2005, Uradni list RS, št. 100/05,
in OdlUS XIV, 77, in 11. točka odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-229/03 z dne 9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06, in
OdlUS XV, 13).
16. Ustavno sodišče je v 32. točki odločbe št. U-I-464/06
zapisalo, da podatki o nepremičninah, ki se evidentirajo v registru
nepremičnin, lahko sodijo med osebne podatke, če skupaj z
imenom in priimkom, naslovom in podatkom o EMŠO kažejo premoženjsko stanje določene oziroma določljive osebe. Za ustavnopravno varovane osebne podatke je tako štelo podatke o lastniku
nepremičnin, za katere sta prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN
določila, da so javno objavljeni v registru nepremičnin, to so podatki o njegovem imenu in priimku, naslovu stalnega prebivališča ter
letnici rojstva (glej 33. točko odločbe št. U-I-464/06). Isti podatki o
lastnikih, za katere prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN določata,
da so javno dostopni v zemljiškem katastru in katastru stavb in so
predmet presoje v obravnavanem primeru, imajo enako pravno
naravo. Podatki o imenu in priimku, naslovu in letnici rojstva
namreč posameznega lastnika nepremičnine individualizirajo do
te mere, da je njegova identiteta določljiva relativno natančno
(čeprav ne popolnoma enoznačno). Kontekstualna umeščenost
teh podatkov kaže na posameznikovo premoženjsko stanje (da
je lastnik nepremičnine), sporoča, kje ta posameznik živi, lahko pa
tudi, s kom živi (kadar je lastnikov iste nepremičnine več). Zato ni
odločilno, da je podatek o lastništvu javno dostopen le kolateralno,
namreč zgolj kot ena od informacij, ki jo je mogoče pridobiti ob
poizvedovanju o posamezni nepremičnini s poznavanjem njene
identifikacijske številke ali naslova, na katerem leži. Poleg tega je
ta podatek objektivno mogoče pridobivati z namenom informiranja
o tem, kdo je lastnik določene nepremičnine, in ne (le) z namenom pridobitve podatkov o stvari – nepremičnini.7 Ta možnost
je posebej izrazita, ker so podatki zapisani v elektronski obliki in
zato pripravni za avtomatsko obdelavo s pomočjo sredstev informacijske tehnologije. Izhajajoč iz namena 38. člena Ustave, to je
varovati posameznika pred razkritjem njegovih osebnih lastnosti,
stanj oziroma razmerij, so zato podatki o lastniku, ki so glede na
prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN v katastrih javno dostopni,
ustavno varovani osebni podatki.
17. Vlada poudarja, da so enaki podatki o lastniku prosto
javno dostopni že na podlagi ZZK-1. Zato naj ne bi ustrezali pravnemu pojmu varovanega osebnega podatka v smislu
38. člena Ustave. Ustavno sodišče sicer ne izključuje možnosti
blažjega vrednotenja dopustnosti nadaljnje obdelave osebnih
podatkov, pridobljenih iz javno dostopnih virov.8 Vendar dejstvo,
6 Primerjaj predlog Delovne skupine za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Article 29 Working Party),
ki je svetovalni organ iz 29. člena Direktive 95/46/ES, povzet po
J. C. Buitelaar, nav. delo, str. 178. Po tem predlogu gre za osebni
podatek, če na to kaže eden od treh elementov: vsebina (podatek
se nanaša na osebo v najbolj splošnem razumevanju te besede – npr. čip RFID v potnem listu), namen (podatek bo verjetno
uporabljen z namenom vplivati na posameznikovo ravnanje – npr.
zbrani podatki o telefonskih klicih) ali rezultat (uporaba podatka
utegne učinkovati na posameznika – npr. podatki o lokaciji voznikov taksi službe).
7 Glej tretji odstavek 114. člena ZEN, ki – sicer kot izjemo od
prostega javnega dostopa – izrecno določa, kdo in pod kakšnimi
pogoji sme pridobiti podatek o tem, ali je določena oseba v katastrih
vpisana kot lastnik.
8 Primerjaj stališče Sodišča Evropske unije v 44. točki sodbe
z dne 24. 11. 2011 v združenih zadevah ASNEF in FECEMD proti
Administración del Estado, C-468/10 in C-469/10 (tretji senat), po
katerem je teža posega v temeljne pravice osebe, na katero se
nanaša obdelava osebnih podatkov, lahko različna glede na to,
ali so ti podatki že v javno dostopnih virih ali ne. Podobno npr. D.
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da je določen osebni podatek z objavo v neki evidenci že postal dostopen javnosti, ne pomeni, da je s tem izgubil naravo
osebnega podatka in da je odtlej dopustna vsakršna nadaljnja
obdelava takega podatka. To, da je podatek o lastniku javno
dostopen v zemljiški knjigi, sicer pomeni, da ga sme vsakdo
– tudi oblastni organi – pridobiti in ga uporabljati skladno z
namenom, zaradi katerega je javno dostopen, ne spreminja
pa njegove narave. Tudi ko gre za javno dostopne osebne
podatke, je treba pri vsakokratnem načinu njihove obdelave
izhajati iz namena, zaradi katerega so bili ti podatki določeni
za javne.9 Prav v tem je smisel zahteve po zakonski določitvi
namena vsake obdelave osebnih podatkov, tudi njihove objave v javni evidenci: namen namreč zarisuje meje dopustne
obdelave. Drugačno stališče, za katero se v svojem mnenju
smiselno zavzema Vlada, bi pomenilo, da je ustavna zahteva
po uzakonitvi namena obdelave osebnega podatka sama sebi
namen, saj uzakonjeni namen javne objave ne bi več začrtoval
meja dopustne uporabe teh podatkov.10
18. Narava podatkov o upravljavcih je v bistvenem drugačna od narave podatkov o lastnikih. Že v 10. točki obrazložitve je pojasnjeno, da so upravljavci subjekti, ki so na podlagi
predpisov oziroma sklepa Vlade pristojni upravljati premoženje
države, lokalne skupnosti ali javno dobro (v nadaljevanju poenostavljeno rečeno javno premoženje). Zato vpis podatka
o tem, kdo je upravljavec nepremičnine, nima kontekstualne
sporočilnosti, kakršno ima podatek o lastništvu. Ničesar namreč ne pove o premoženjskem stanju upravljavca. Sporoča
zgolj to, da je vpisani subjekt pristojen upravljati javno premoženje. ZEN prav tako ne določa, kateri konkretni podatki o
upravljavcu – in če sploh osebni – se vpisujejo v obravnavana
katastra. Podrobnejši način vpisa četrti odstavek 22. člena ZEN
namreč prepušča Vladi. Iz Uredbe o načinu vpisa upravljavcev
nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list
RS, št. 121/06 – v nadaljevanju Uredba) pa izhaja, da podatki
o upravljavcih, ki se vpisujejo v katastra, že po naravi stvari
niso osebni podatki. Skladno z 2. členom Uredbe so upravljavci
nepremičnin namreč bodisi organi državne ali lokalne oblasti
bodisi osebe javnega prava. Nosilci pravice do varstva osebnih
podatkov pa so, kot je bilo že povedano, zgolj fizične osebe,
medtem ko to po naravi stvari niso pravne osebe. Toliko manj
so to državni organi in pravne osebe javnega prava. Izpodbijani
določbi v tem delu torej dopuščata javno objavo podatka o tem,
kateri subjekt javnega prava upravlja javno premoženje. Ker ta
podatek ni osebni podatek, izpodbijani določbi v tem delu nista
v neskladju z 38. členom Ustave (drugi stavek 1. točke izreka).
Zakonska določenost namena javne objave osebnih podatkov o lastnikih
19. V katastrih javno dostopni podatki o lastnikih nepremičnin – fizičnih osebah – so torej z vidika 38. člena Ustave varovani
osebni podatki. Zato je treba še pred morebitno presojo dopustnosti te javnosti z vidika tretjega odstavka 15. člena in 2. člena
Ustave oceniti, ali je izpolnjena zahteva iz drugega odstavka
38. člena Ustave po zakonski določenosti namena uporabe
osebnih podatkov (primerjaj 33. točko odločbe št. U-I-464/06).
Korff navaja, da pozna nemška ureditev manj strog uravnoteževalni
test, kadar gre za obdelavo javno dostopnih osebnih podatkov. Glej
D. Korff, Comparative study on different approaches to new privacy
challenges, in particular in the light of technological developments,
Country studies – Germany, str. 55–56, dostopno na spletni strani http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_
privacy_challenges/final_report_country_report_A4_germany.pdf>.
9 V skladu s tem ZVOP-1 v 83. členu določa, da se lahko
osebni podatki iz javne knjige, urejene z zakonom, uporabljajo le
v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani ali se obdelujejo,
če je zakoniti namen njihovega zbiranja ali obdelave določen ali
določljiv.
10 V takem primeru ne bi bile izključene niti tako skrajne situacije, kot je npr. postavljanje informativnih tabel v naseljih s podatki
o posameznih nepremičninah in njihovih lastnikih – ker je slednje
pač javno objavljeno v zemljiški knjigi.
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20. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da drugi
odstavek 38. člena Ustave ne terja izrecne (eksplicitne) zakonske opredelitve namena obdelave osebnih podatkov v zakonu
(25. točka odločbe št. U-I-411/06). Čeprav je izrecna zakonska
opredelitev varstvu te človekove pravice prijaznejša, pa je
ustavnopravno zadostno, če je namen, upoštevaje zakonsko
besedilo, zakonodajno gradivo in splošne življenjske izkušnje,
določen konkretno in jasno.
21. Izrecne zakonske določbe o tem, s kakšnim namenom je v zemljiškem katastru in katastru stavb javno dostopen
podatek o lastniku zemljišča oziroma stavbe ali njenega dela,
in sicer o lastnikovem imenu in priimku, o letnici njegovega
rojstva ter o njegovem stalnem prebivališču, v ZEN ni. Namena,
zaradi katerega so ti podatki javno objavljeni, pa ne razkrije niti
besedilo ZEN, analizirano v luči zakonodajnega gradiva in splošnih življenjskih izkušenj. V zvezi z javno objavo podatkov o
lastnikih je v obrazložitvi zakonskega predloga zapisano le, da
fizična oseba s tem, ko postane lastnik določenega zemljišča
oziroma prostorske enote, vstopa v takšna pravna razmerja,
da je dopustno tudi pridobivanje teh podatkov »s strani drugih
udeležencev oziroma nosilcev pravic na nepremičninah«.11
V zakonodajnem gradivu je sicer splošno obrazložen namen
obstoja upravnih nepremičninskih evidenc, med njimi torej tudi
katastrov zemljišč in stavb. To je zagotavljanje podatkov o
nepremičninah zaradi uresničevanja prostorske, davčne, regionalnorazvojne in socialne politike.12 Vendar namen javne
dostopnosti podatka o tem, kdo je lastnik posamezne nepremičnine, ne more biti enak opisanemu namenu vzpostavitve in
vodenja katastrov. Zakaj in kako naj bi vednost vsakogar o tem,
kateri konkretni posameznik je lastnik določene nepremičnine,
pripomogla k snovanju in uresničevanju naštetih javnih politik,
ki so v pristojnosti države oziroma lokalnih skupnosti, namreč
ni jasno. Prav tako ni sprejemljiva teza, ki jo o namenu javne
objave teh podatkov v svojem mnenju ponuja Vlada. Namreč
teza, da je namen javne objave odprava neusklajenosti med
zemljiško knjigo in katastroma glede podatkov o lastništvu ter
ekonomičnost dostopanja do vseh z nepremičninami povezanih
podatkov na enem samem mestu. Najprej že zato, ker zatrjevana namena nimata nikakršne opore v zakonskem besedilu,
razumljenem v povezavi z zakonodajnim gradivom. Poleg tega
teza o namenih, ki jo ponuja Vlada, tudi ni logična. Za izboljšavo zemljiškoknjižne evidence oziroma za odpravo neusklajenosti med njo in katastroma je nujno in zadostno, da so z
vsemi podatki seznanjeni organi, pristojni za vodenje katastra
in zemljiške knjige. Javna dostopnost teh podatkov vsakomur
pa po logiki stvari ne more vzpostaviti uskladitve, ki je javna
naloga oblasti. V zvezi z domnevno težnjo po ekonomičnosti
je treba opozoriti, da je edini merodajni podatek o lastništvu
nepremičnine tisti, ki je objavljen zemljiški knjigi, in ne tisti, ki
je zajet v kakšni drugi evidenci, pa čeprav morda izvedeni iz
zemljiške knjige. To jasno izhaja iz temeljnega načela zemljiškoknjižnega oziroma stvarnega prava o zaupanju v zemljiško
knjigo iz prvega odstavka 8. člena ZZK-1 in 10. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ)13 ter iz
6. člena ZZK-1 o publicitetnih učinkih vpisov.14 V tem smislu
vpogled v podatek o lastniku, objavljen v katastru, ni enakovreden vpogledu v zemljiškoknjižni vpis in zato prvi slednjega ne
11 Glej Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin, Poročevalec Državnega zbora, št. 116/05, str. 64.
12 Prav tam, str. 4 in 6.
13 Določba se glasi: »Kdor v pravnem prometu pošteno ravna
in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi,
zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic.«
14 Ta določa pozitivni in negativni publicitetni učinek. Skladno
s prvim se šteje, da sta pravica oziroma pravno dejstvo, ki sta
vpisana v zemljiško knjigo, vsakomur znana in se nihče ne more
sklicevati na to, da mu nista bila znana. Negativni publicitetni učinek pa vzpostavlja izpodbojno domnevo, da tretji ne ve za pravico
oziroma pravno dejstvo, za katera zakon določa, da se vpisujeta v
zemljiško knjigo, pa vanjo nista vpisana.
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more nadomestiti.15 Poskus utemeljitve namena javne objave
podatkov o lastništvu v zemljiškem katastru in katastru stavb z
neustreznostjo zemljiškoknjižnih podatkov in z neekonomičnostjo vpogleda v zemljiško knjigo torej ni sprejemljiv.
22. ZEN namena javnosti podatkov o lastnikih torej ne
določa. Vendar iz 38. člena Ustave ne izhaja zahteva, da bi
morali biti vsi nameni uporabe podatkov določeni v enem
samem zakonu (glej 13. točko odločbe U-I-464/06). Jamstvu
iz drugega odstavka 38. člena Ustave bi bilo torej zadoščeno
tudi, če bi namen javne objave v navedenih katastrih določil
kakšen drug zakon, ne nujno ZEN. Ker so podatki o lastništvu
v katastra prevzeti iz zemljiške knjige, slednjo pa ureja ZZK-1,
Ustavno sodišče glede na mnenje Vlade posebej pojasnjuje, da
ZZK-1 ne določa namena javne objave lastništva v katastrih.16
Ta zakon namreč ureja le objavo v evidenci, ki jo vzpostavlja
sam, torej v zemljiški knjigi. Namen javnosti podatkov o lastnikih po ZZK-1 je seznanitev vsakogar s podatkom o tem, kdo je
lastnik posamezne nepremičnine, ker je to bistveno za varnost
pravnega prometa in za pravno varnost stvarnopravnih razmerij
na nepremičninah nasploh. Ko je zakonodajalec z izpodbijanima določbama ZEN naknadno določil, da se v zemljiški knjigi
objavljeni osebni podatki javno objavijo še v drugih evidencah
– katastrih –, je s tem vzpostavil novo kakovost njihove obdelave, ki presega z ZZK-1 določen namen javne dostopnosti teh
podatkov. Povedano drugače: ZZK-1 določa namen objave
podatka o lastništvu v evidenci, ki jo ureja sam, tj. v zemljiški
knjigi. Očitno pa ne določa namena javne objave podatkov o
lastništvu v drugih, upravnih nepremičninskih evidencah, tj. v
zemljiškem katastru in katastru stavb.
23. Ker torej namen, zaradi katerega so podatki o lastniku
parcele oziroma stavbe in delov stavb – fizični osebi – v zemljiškem katastru in katastru stavb javno dostopni, ni določen
z zakonom, sta izpodbijani določbi v delu, v katerem določata
javnost teh osebnih podatkov, v neskladju z drugim odstavkom
38. člena Ustave. Zato ju je Ustavno sodišče v tem obsegu
razveljavilo (prvi stavek 1. točke izreka).
24. Glede na navedbo Vlade, da sta v nekaterih drugih
pravnih ureditvah kataster in zemljiška knjiga združena v enotno evidenco, podatki v njej pa so javno dostopni, Ustavno
sodišče dodaja, da to za presojo v obravnavani zadevi ni pomembno. Ustavno sodišče se namreč ne opredeljuje do tega,
ali naj bodo podatki o stvarnih, tehničnih lastnostih nepremičnin
vodeni in objavljeni skupaj s podatki o pravnih razmerjih na
nepremičninah, torej v enotni evidenci, ali ne. Za odločitev v
tej zadevi je bistveno zgolj to, da mora biti namen, zaradi katerega je osebni podatek dostopen javnosti, konkretno in jasno
določen z zakonom.
B. – II.
Presoja 117. člena ZEN
25. Člen 117 ZEN se glasi:
»(distribucijsko okolje)
Geodetska uprava za izdajanje in povezovanje podatkov
za potrebe izvajanja nalog organov državne uprave, javnih
agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalcev
javnih pooblastil in drugih uporabnikov vzpostavi računalniško
distribucijsko okolje v okviru centralne informacijske komunika15 Smiselno enako v teoriji npr. V. Rijavec navaja, da zemljiški kataster ni namenjen evidentiranju pravnih razmerij in teh
tudi ne ustvarja, ter opozarja na sodno prakso, po kateri stanje
v katastru ni dokaz o lastnini na zemljišču, temveč je to lahko le
vpis v zemljiški knjigi. Glej V. Rijavec v: V. Rijavec, T. Keresteš,
R. Vrenčur in R. Knez, Pravna ureditev nepremičnin, GV Založba,
Ljubljana 2006, str. 382.
16 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-464/06 (34. in 35. točka odločbe) podobno presodilo, da z določitvijo javne dostopnosti
podatkov o lastnikih, evidentiranih v registru nepremičnin, zakonodajalec ni zasledoval enakega namena kot z javnostjo zemljiške
knjige.
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cijske infrastrukture. V distribucijskem okolju zagotavlja podatke iz evidenc, ki jih vodi po tem zakonu, lahko pa tudi podatke,
ki jih pridobi v skladu z zakonom iz drugih zbirk podatkov, in
dodatno obdelane ali povezane podatke.«
26. Zoper 117. člen ZEN sta uperjeni dve vrsti očitkov.
Prvi terjajo presojo skladnosti te določbe z vidika zahteve po
jasnosti in določnosti predpisov iz 2. člena Ustave. Poleg tega
je po mnenju predlagateljice ta določba tudi v neskladju s 35. in
38. členom Ustave.
27. Neskladje s tistim izmed načel pravne države iz
2. člena Ustave, ki terja jasnost in določnost predpisov, predlagateljica utemeljuje s trditvijo, da pojma »distribucijsko okolje«
in »centralna informacijska struktura« nista definirana. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je zakonska določba
nejasna, kadar se njena vsebina ne da ugotoviti z ustaljenimi
metodami razlage pravnih norm, ne pa zgolj zato, ker ne daje
odgovorov na vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti pri njenem izvrševanju v praksi (primerjaj odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06, in
OdlUS XV, 15; št. U-I-66/08 z dne 11. 12. 2008, Uradni list RS,
št. 121/08, in OdlUS XVII, 73; št. U-I-257/09 z dne 14. 4. 2011,
Uradni list RS, št. 37/1, in št. U-I-167/10 z dne 10. 11. 2011,
Uradni list RS, št. 95/11). Zgolj zato, ker ZEN ne vsebuje definicije pojmov »računalniško distribucijsko okolje« in »centralna
informacijska komunikacijska infrastruktura«, 117. člen ZEN ni
nejasen oziroma nedoločen. Navedena strokovna pojma sta,
upoštevaje dognanja na življenjskem področju, iz katerega
izvirata, razumljiva. Izpodbijana norma torej GURS omogoča
vzpostavitev računalniškega okolja, v katerem GURS hrani in
povezuje podatke (tiste, ki jih vodi v evidencah na podlagi ZEN,
pa tudi tiste, ki jih v skladu z zakonom pridobi iz drugih evidenc) ter jih zagotavlja uporabnikom. Ker gre za računalniško
okolje, to pomeni, da so v njem vsebovani podatki zapisani v
elektronski obliki. To distribucijsko okolje pa je del informacijske
komunikacijske infrastrukture, ki jo centralizirano zagotavlja
ministrstvo, pristojno za javno upravo (prvi odstavek 74.a člena Zakona o državni upravi, Uradni list, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12 – v nadaljevanju ZDU-1).
Centralna informacijska komunikacijska infrastruktura je sistem
za zagotavljanje elektronskega poslovanja organov med seboj
in organov s strankami (primerjaj drugi odstavek 74.a člena
ZDU-1). GURS torej podatke zagotavlja z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi. V povezavi z drugim in tretjim odstavkom
114. člena ZEN, ki izrecno in jasno določata, kateri izmed podatkov v nepremičninskih evidencah so dostopni posameznim
skupinam subjektov, je dovolj določno začrtano, kolikšen obseg elektronskega dostopa je dovoljen posameznim skupinam
uporabnikov. Kadar se zakon dotika strokovne vsebine, ki se,
kot v obravnavanem primeru, z napredkom znanosti nenehno
in hitro spreminja, sme zakonodajalec dopustiti temu ustrezno
vsebinsko odprtost. Skladno s tem je smel vsakokratno konkretno pojavno obliko računalniškega distribucijskega okolja, ki bo
omogočala različen obseg elektronskega dostopa do podatkov
različnim skupinam uporabnikov, prepustiti strokovni presoji
GURS. Izpodbijana določba zato ni v neskladju z 2. členom
Ustave.
28. Drugi sklop vprašanj, ki ga v zvezi s 117. členom ZEN
načenja predlagateljica, pa je, ali je zakonodajalec s takšnim
načinom zagotavljanja podatkov ustavno nedopustno posegel
v človekovo pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave in do
varstva osebnih podatkov iz 38. člena Ustave. Po njeni oceni
povzroča tak nedopusten poseg ta določba v povezavi z izpodbijanima deloma 114. člena ZEN, ker omogoča objavo osebnih
podatkov o lastništvu fizičnih oseb na svetovnem spletu. Z
delno razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 114. člena
ZEN je odpadla podlaga za javno, vsakomur dostopno objavo
osebnih podatkov o lastnikih nepremičnin – fizičnih osebah – v
katastrih. To pomeni, da osebni podatki o lastnikih ne smejo biti
več javno dostopni vsakomur v nobeni pojavni obliki, torej tudi
ne v računalniškem okolju. Zato je ta del očitkov o protiustavnosti 117. člena ZEN očitno neutemeljen.
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29. Nedopusten poseg v 38. člen Ustave po predlagateljičini oceni pomeni 117. člen ZEN tudi zato, ker določa, da lahko
GURS v distribucijskem okolju zagotavlja »tudi podatke, ki jih
pridobi v skladu z zakonom iz drugih zbirk podatkov, in dodatno
obdelane ali povezane podatke«. S tem naj bi omogočal arbitrarno javno objavo katerih koli podatkov, kar naj bi bilo samo
po sebi v neskladju z 38. členom Ustave. GURS sme skladno
z drugim stavkom 117. člena ZEN v tem računalniškem distribucijskem okolju zagotavljati le tiste podatke iz t. i. drugih zbirk
podatkov, ki jih pridobi »v skladu z zakonom«. Jedro 117. člena
ZEN je vzpostavitev medija oziroma okolja, v katerem se podatki hranijo in povezujejo ter nato izdajajo uporabnikom. Kateri
podatki iz t. i. drugih zbirk se zagotavljajo v tem okolju, ali so
med njimi sploh varovani osebni podatki, komu se smejo ti
podatki posredovati in ali se smejo z javno objavo posredovati
vsakomur, pa ni predmet urejanja te določbe. To morajo urejati
določbe tistih zakonov, ki pridobivanje podatkov iz drugih zbirk
v to distribucijsko okolje sploh omogočajo. Teh predlagateljica
ne izpodbija. Ker torej 117. člen ZEN nima vsebine, ki je po
prepričanju predlagateljice protiustavna, saj sam po sebi ne
omogoča javne objave katerih koli podatkov, njen očitek tudi v
tem delu očitno ni utemeljen.
30. Glede na navedeno je Ustavno sodišče presodilo, da
117. člen ZEN ni v neskladju z Ustavo (2. točka izreka).
B. – III.
Presoja izpodbijanih določb Pravilnika
31. Predlagateljica izpodbija 3. točko 2. člena, 13. točko
prvega odstavka 6. člena, deseto alinejo 2. točke prvega odstavka 7. člena, 8. in 16. člen Pravilnika.
Vsebina izpodbijanih določb
32. Pravilnik v 2. členu določa vrste potrdil, ki jih iz zbirk
geodetskih podatkov izdajajo GURS in drugi državni organi,
notarji in geodetska podjetja, ki imajo dovoljenje za izvajanje
geodetskih storitev. Izpodbijana 3. točka 2. člena Pravilnika
določa, da je eno teh potrdil lastninski list.
33. Izpodbijani 8. člen Pravilnika opredeljuje vsebino lastninskega lista in se glasi:
»(1) Lastninski list vsebuje podatke o parcelah, stavbah in
delih stavb, ki so v lasti ali v solastnini istega lastnika, ne glede
na delež solastništva.
(2) Lastninski list vsebuje podatke o parceli iz 6. člena
tega pravilnika ali podatke o stavbi in delih stavb iz 7. člena
tega pravilnika ali podatke iz 6. in 7. člena tega pravilnika
hkrati.«
34. Poleg lastninskega lista 2. člen Pravilnika kot potrdili
med drugim določa tudi potrdilo o parceli (1. točka 2. člena
Pravilnika) in potrdilo o stavbi in delih stavb (2. točka 2. člena
Pravilnika). Predlagateljica izpodbija ureditev, po kateri so sestavni del teh dveh vrst potrdil tudi podatki o lastnikih parcel oziroma stavb in njihovih delov. Čeprav tega ni izrecno zapisala,
iz vsebine zahteve izhaja, da navedeno ureditev izpodbija le v
obsegu, ki se nanaša na lastnike, ki so fizične osebe. Podatke, ki jih vsebuje potrdilo o parceli, opredeljuje prvi odstavek
6. člena Pravilnika, med njimi v izpodbijani 13. točki določa
podatke: »o lastništvu parcele:
– ime in priimek oziroma naziv lastnika;
– naslov stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika;
– letnica rojstva lastnika, ki je fizična oseba, oziroma
matična številka za pravne osebe;
– delež lastništva;
– podatek o smrti, če je oseba, ki ima po podatkih iz zemljiškega katastra status lastnika ali solastnika parcele, umrla;
– datum zadnje spremembe prevzetih podatkov o lastništvu parcele;«. Podobno za potrdilo o stavbi in delih stavb Pravilnik v 7. členu opredeljuje podatke, ki jih vsebuje to potrdilo.
V izpodbijani deseti alineji 2. točke prvega odstavka 7. člena
kot tak podatek določa: » – lastništvo delov stavb, prevzeto iz
katastra stavb: ime in priimek oziroma naziv lastnika, naslov
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stalnega prebivališča oziroma sedež lastnika, letnica rojstva
lastnika, ki je fizična oseba, oziroma matična številka za pravne
osebe, delež lastništva, status lastništva, podatek o smrti, če
je oseba, ki ima po podatkih iz katastra stavb status lastnika ali
solastnika dela stavbe, umrla;«.
35. Izpodbijani 16. člen Pravilnika pa se glasi:
»Podatek o smrti osebe, ki ima po podatkih iz zemljiškega
katastra ali katastra stavb status lastnika ali solastnika parcele,
stavbe ali dela stavbe, se izkazuje z oznako '+' pred imenom
in letnico rojstva.«
36. Glede na vsebino zahteve je treba najprej pojasniti,
katere določbe ZEN so podlaga izpodbijanim določbam Pravilnika o vrstah in vsebini posameznih potrdil. Izdajanje in
pridobivanje potrdil izrecno ureja 115. člen ZEN, ki v prvem
odstavku določa, da ima vsakdo pravico pridobiti potrdilo
o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra
stavb in registra prostorskih enot kot izpis ali izris. Tretji
odstavek istega člena ZEN vsebuje t. i. izvršilno klavzulo.
Ministru namreč nalaga podrobnejšo določitev vrst potrdil iz
zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih
enot, podatkov, ki jih ta potrdila vsebujejo, ter načina njihovega prikaza. Minister je to zakonodajalčevo napotilo izpolnil
z izdajo navedenega Pravilnika. Zakonska podlaga za to, da
je Pravilnik za vsebino navedenih potrdil določil tudi podatek
o lastnikih – fizičnih osebah – (o imenu in priimku, naslovu in
letnici rojstva), sta bila s to odločbo delno razveljavljena prvi in
drugi odstavek 114. člena ZEN. Določala sta, da ima – ob vpogledu v podatke o posamezni parceli oziroma stavbi in delu
stavbe – vsakdo tudi pravico do vpogleda v podatke o imenu
in priimku, naslovu in letnici rojstva lastnika ter do pridobitve
teh podatkov. Poleg njiju pa je tudi tretji odstavek 114. člena
ZEN podlaga za to, da Pravilnik za sestavne dele potrdila o
parceli, potrdila o stavbi in delu stavbe ter lastninskega lista
določa podatke o lastnikih – fizičnih osebah. Skladno s to
zakonsko določbo sme namreč vsakdo vpogledati v zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je sam
vpisan kot lastnik, ter pridobiti te podatke, pravico do vpogleda
v podatke in do pridobitve zbirnih podatkov o lastništvu pa
imajo tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog,
geodetska podjetja za izvajanje geodetskih storitev in druge
osebe, če tako določa zakon. Te določbe predlagateljica ne
izpodbija in je Ustavno sodišče ni presojalo. Vprašanje, kdo
sme pridobiti posamezno izmed potrdil, ki jih določa Pravilnik
(med njimi potrdilo o parceli, potrdilo o stavbi in delu stavbe
ter lastninski list), ureja ZEN v prvem odstavku 115. člena v
zvezi z drugim in tretjim odstavkom 114. člena. Čeprav je v
prvem odstavku 115. člena ZEN zakonodajalec določil, da
sme potrdilo o zadnjih vpisanih podatkih zemljiškega katastra,
katastra stavb in registra prostorskih enot pridobiti »vsakdo«,
je treba po oceni Ustavnega sodišča ta pojem razlagati skupaj
s 114. členom istega zakona. Oba, torej 114. in 115. člen, sta
skupaj s še petimi umeščena v XII. poglavje ZEN z naslovom
»Izdajanje podatkov«. Logično je, da je namen tega poglavja
ne le celovito, temveč tudi koherentno, notranje skladno urediti vprašanje dostopanja do podatkov, vsebovanih v nepremičninskih evidencah ZEN. Zato je treba 114. člen ZEN razumeti
kot splošno opredelitev upravičencev do dostopa do podatkov
iz teh evidenc in kot opredelitev obsega podatkov, do katerih
so upravičene posamezne skupine naslovnikov te norme. V
nadaljevanju tega poglavja pa ZEN med drugim opredeljuje
načine dostopa do podatkov iz teh evidenc, določa torej modalitete »vpogledovanja« v podatke in »pridobivanja« podatkov. Tako je predpisal dostop s pridobivanjem potrdil (115. in
116. člen ZEN), z zagotavljanjem podatkov v računalniškem
distribucijskem okolju (117. člen ZEN) in posebno možnost
neposredne računalniške povezave za nekatere nosilce oblasti (120. člen ZEN). To pomeni, da 115. člen ZEN ureja enega
od načinov, na katerega smejo subjekti iz drugega in tretjega
odstavka 114. člena ZEN v obsegu, ki ga prav tako določata
ta odstavka 114. člena ZEN, pridobiti podatke iz obeh katastrov in iz registra prostorskih enot. Povedano še konkretne-
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je, drugi in tretji odstavek 114. člena ZEN opredeljujeta, do
katerih izmed potrdil, določenih s Pravilnikom, je upravičen
posamezen subjekt.
Točka 13 prvega odstavka 6. člena in deseta alineja
2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika, kolikor se nanašata na fizične osebe, ter 16. člen Pravilnika
37. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo zakonski določbi
o javni dostopnosti podatkov o lastnikih nepremičnin, evidentiranih v zemljiškem katastru in katastru stavb, kolikor se
nanašata na fizične osebe (prvi stavek 1. točke izreka), je s
tem deloma odpadla zakonska podlaga za tisti del Pravilnika,
ki določa, da so podatki o lastnikih – fizičnih osebah – sestavni
del potrdila o parceli in potrdila o stavbi in delu stavbe. To sta
13. točka prvega odstavka 6. člena in deseta alineja 2. točke
prvega odstavka 7. člena Pravilnika, kolikor se nanašata na
podatke o lastniku, ki je fizična oseba. Ker torej zanju ni več
zakonske podlage v prvem in drugem odstavku 114. člena
ZEN, ki je omogočala, da potrdili s temi podatki pridobi vsakdo
v smislu drugega odstavka 114. člena ZEN – torej absolutno
vsakdo –, sta ti določbi Pravilnika v navedenem obsegu
prenehali veljati in se ne smeta več uporabljati17 (primerjaj 15. točko odločbe št. U-I-298/04 in 18. točko odločbe
št. U-I-281/09 z dne 22. 11. 2011, Uradni list RS, št. 105/11).
Glede na to je Ustavno sodišče zahtevo v tem delu zavrglo
(drugi stavek 3. točke izreka). Povedano je že bilo, da prvi
in drugi odstavek 114. člena ZEN v zvezi s prvim odstavkom
115. člena ZEN nista bila edina zakonska podlaga 13. točke
prvega odstavka 6. člena in desete alineje 2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika. Vsebinsko zakonsko podlago imata
namreč ti določbi Pravilnika tudi v tretjem odstavku 114. člena
ZEN. Ta določa, da sme vsakdo vpogledati v zbirne podatke o
tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je vpisan kot
lastnik, ter jih pridobiti in da imajo pravico do vpogleda v podatke in do pridobitve zbirnih podatkov o lastništvu tudi državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog ter geodetska
podjetja za izvajanje geodetskih storitev in druge osebe, če
tako določa zakon. Tako 13. točka prvega odstavka 6. člena
in deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika
še naprej v celoti veljata v tistem delu, v katerem je zakonska
podlaga zanju neizpodbijani tretji odstavek 114. člena ZEN v
zvezi s prvim odstavkom 115. člena ZEN. Kadar torej potrdilo
o parceli in potrdilo o stavbi in delu stavbe pridobivajo subjekti
iz tretjega odstavka 114. člena ZEN (lastnik sam, državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog, geodetska podjetja
za opravljanje geodetskih storitev in druge osebe, za katere
tako določa zakon), takšno potrdilo vsebuje vse podatke iz
13. točke prvega odstavka 6. člena in desete alineje 2. točke
prvega odstavka 7. člena Pravilnika. Kadar pa navedeni vrsti
potrdil pridobivajo subjekti, ki ne sodijo v krog upravičencev
iz tretjega odstavka 114. člena ZEN, potrdili ne vsebujeta na
fizične osebe nanašajočih se podatkov iz 13. točke prvega
odstavka 6. člena in desete alineje 2. točke prvega odstavka
7. člena Pravilnika, ker sta ti določbi Pravilnika v tem obsegu
z delno razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 114. člena
ZEN prenehali veljati.
38. Ker sta torej izpodbijani 13. točka prvega odstavka
6. člena in deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena
Pravilnika prenehali veljati le v omejenem, zgoraj navedenem
obsegu, za presojo ostane še tisti del navedenih določb Pravilnika, ki predpisuje, da je vsebina potrdil o parceli ter potrdil o
stavbi in o delih stavb tudi podatek o smrti lastnika oziroma solastnika. To sta peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena
in deseta alineja 2. točke prvega odstavka 7. člena Pravilnika.
Ti določbi po oceni predlagateljice skupaj s 16. členom Pravilnika (ki določa način, na katerega se vpiše podatek o smrti)
dopuščata prosti dostop do podatkov o posameznikovi smrti,
kljub temu da ZEN takšnega prostega dostopa ne določa. Zato
naj bi bile v neskladju z drugim odstavkom 38. člena Ustave,
17

Primerjaj L. Šturm v: L. Šturm (ur.), nav. delo, str. 1026.
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po katerem sme omejitve pravice do varstva osebnih podatkov
določiti le zakon.
39. Tretji odstavek 114. člena ZEN določa, kdo sme
pridobiti zbirne podatke o »lastništvu«. Da je podatek o lastniku, ki je vpisan v zemljiški kataster in v kataster stavb in
dela stavb, tudi podatek o datumu smrti, izrecno določata
tretji odstavek 21. člena in tretji odstavek 75. člena ZEN. V
teh zakonskih določbah je imel torej minister dovolj podlage,
da je kot podrobnejšo sestavino podatka o lastniku določil
tudi označitev dejstva, da je lastnik umrl. S tem je zadoščeno
zahtevi iz drugega odstavka 38. člena Ustave po določenosti
z zakonom. Pri tem se Ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje, ali 38. člen Ustave sam po sebi varuje osebne podatke
umrlih oseb.
40. Glede na to je Ustavno sodišče presodilo, da peta alineja 13. točke prvega odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke
prvega odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke o smrti
lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika iz razlogov, ki jih
navaja predlagateljica, niso v neskladju z Ustavo (prvi stavek
3. točke izreka).
Člen 8 in 3. točka 2. člena Pravilnika
41. Člen 8 in 3. točka 2. člena Pravilnika določata lastninski list kot potrdilo, ki vsebuje podatke o parcelah, stavbah in
delih stavb, ki so v lasti ali v solastnini istega lastnika. Ti določbi po oceni predlagateljice vsakomur omogočata dostop do
seznama vseh nepremičnin, pri katerih je v zbirkah geodetskih
podatkov določen posameznik evidentiran kot lastnik. S tem naj
bi prekomerno posegali v pravico do varstva osebnih podatkov.
Ker naj bi samostojno, brez podlage v ZEN, urejali zakonsko
materijo s področja osebnih podatkov, naj bi bilo podano tudi
neskladje z drugim odstavkom 38. člena Ustave, po katerem
sme omejitve pravice do varstva osebnih podatkov določiti le
zakon, neskladje z načelom delitve oblasti in s prvim odstavkom 9. člena ZVOP-1, ki določa, da obdelavo osebnih podatkov
določa zakon.
42. Očitke o protiustavnosti in nezakonitosti teh določb
Pravilnika gradi predlagateljica na tezi, da sme potrdilo iz
3. točke 2. člena in 8. člena Pravilnika, imenovano lastninski
list, pridobiti prav vsakdo, ne da bi za to obstajala podlaga v
zakonu. Vendar ta teza ne drži. Že v 36. točki obrazložitve je
pojasnjeno, da ni Pravilnik tisti, ki določa, kdo je upravičen
pridobiti posamezno vrsto potrdila, temveč to sodoločajo prvi
odstavek 115. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom
114. člena ZEN. Lastninski list kot potrdilo o tem, pri katerih
parcelah, stavbah in delih stavb je določeni posameznik vpisan
kot lastnik, smejo, glede na prvi odstavek 115. člena v zvezi s
tretjim odstavkom 114. člena ZEN, tako pridobiti le lastnik sam,
državni organi in notarji za izvajanje uradnih nalog, geodetska
podjetja za opravljanje geodetskih storitev in druge osebe, za
katere tako določa zakon. Ne drži torej, da lastninski list nima
podlage v zakonu, in tudi ne, da omogoča popolnoma vsakomur prost in zato prekomeren dostop do osebnih podatkov. To
pomeni, da predpostavke, na katerih predlagateljica gradi svojo
tezo o protiustavnosti in nezakonitosti določb o lastninskem
listu, niso podane. Zato ti določbi Pravilnika iz razlogov, ki jih
navaja predlagateljica, nista v neskladju z Ustavo in z zakonom
(4. točka izreka).
C.
43. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. in 43. člena ter prvega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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OBČINE
BREZOVICA
3086.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprav sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih
za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje
Gorice, Notranje Gorice

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine
Brezovica dne 1. 10. 2012 sprejel

8.
9.
10.
11.
12.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprav sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice,
Notranje Gorice
1.
S tem sklepom se spremeni 4. in 5. člen Sklepa o začetku
priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica.
Spremenijo se roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS,
št. 87/06, 15/09, 101/06, 15/09, 58/11), objavljen v Uradnem
listu RS, št. 34/10.
2.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
1
3
4
5
6
7
8
9

Dejanje
Začetek – sklep o pripravi
Priprava osnutka odloka
Smernice
Priprava dopolnjenega osnutka
odloka
Sodelovanje javnosti – javna razgrnitev
Priprava predloga odloka
Potrditev predloga – mnenja
Sprejem odloka na občinskem
svetu

Rok
Oktober 2012
Oktober 2012
Oktober 2012
November 2012

2.
3.
4.
5.
6.
7.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave sprememb in dopolnitev odloka se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 131/2010-si
Brezovica, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

December 2012
December 2012
Januar 2013
Januar 2013

3.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo
smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta ter mnenja k predlogu, so:
1.

13.

Nosilec urejanja prostora
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo
in šport Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod za varstvo narave
Tobačna ulica 5, Ljubljana
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61,
Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana
Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova ulica 70, Ljubljana
ELES PE d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana
Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica
Slovenska 58, Ljubljana
JP VO-KA d.o.o.
Vodovodna c. 90, Ljubljana
JKP Brezovica d.o.o.,
Kamnik pod Krimom 6, Preserje
Občina Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica
Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave ugotovilo, da je potrebno vključiti
tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice
pridobijo v postopku

Nosilec urejanja prostora
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana
Družba za avtoceste v RS d.d.
Dunajska c. 7, Ljubljana
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana

ČRNA NA KOROŠKEM
3087.

Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2 in naslednji), 16. člena Statuta
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07)
in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine Črna
na Koroškem na 14. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Črna na Koroškem
1. člen
V Statutu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS,
št. 10/06, 101/07) se spremeni 125. člen tako, da se glasi:
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
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(2) V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. člen
Ta sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2007-2
Črna na Koroškem, dne 4. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

3088.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08,
100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US,
40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl.
US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US:
U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 14. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče
parc. št. 960/16, dvorišče v izmeri 471 m², vpisano pri ZKV
št. 256, k.o. 902 – Podpeca, vpisano kot javno dobro.
2. člen
Zemljišče parc. št. 960/16, dvorišče v izmeri 471 m², vpisano pri ZKV št. 256, k.o. 902 – Podpeca, vpisano kot javno
dobro, postane last Občine Črna na Koroškem in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0024/2012
Črna na Koroškem, dne 9. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

3089.

Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna
na Koroškem v volilno telo volilne enote
ter določanje kandidatov za volitve članov
državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Črna na
Koroškem na 14. redni seji, ki je bila dne 4. 10. 2012 sprejel

Št.
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PRAVILA
za volitve predstavnikov Občine Črna
na Koroškem v volilno telo volilne enote
ter določanje kandidatov za volitve članov
državnega sveta
1. člen
Ta pravila določajo število predstavnikov Občine Črna na
Koroškem v volilno telo volilne enote (v nadaljevanju: elektorjev), način kandidiranja in njihove izvolitve ter način in postopek
določanja kandidata za volitve članov državnega sveta v volilni
enoti.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu, izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter
lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter
izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega
sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo člani občinskega
sveta.
5. člen
(1) Člani občinskega sveta predlagajo kandidata za člana
državnega sveta.
(2) Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
(1) Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje
oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji
občinski upravi 40 dni pred glasovanjem.
(2) Volitve na občinskem svetu izpelje komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katera mora predloge
predložiti občinskemu svetu najmanj 35 dni pred glasovanjem.
7. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu.
8. člen
(1) Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem
vrstnem redu. Voli se samo en elektor.
(2) Izvoljen je kandidat, ki je dobil največ glasov prisotnih
članov občinskega sveta.
9. člen
(1) Za kandidata v državni svet se glasuje tako, da se
obkroži številka pred njegovim imenom na glasovnici. Imena
kandidatov so napisana po abecednem vrstnem redu. Izvoljen
je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov
občinskega sveta.
(2) Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se
glasovanje ponovi tako, da se izbira med dvema kandidatoma,
ki sta dobila enako število glasov.
10. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri ponovnem glasovanju dobila
enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se takoj opravi
na seji občinskega sveta.
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11. člen
Kandidaturo s potrebnimi prilogami (zapisnik o poteku
volitev, ta pravila …) se v skladu z zakonom posredujejo volilni
komisiji, volilne enote najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.
12. člen
Pravila se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov članov
občinskega sveta.
Št. 041-0002/2012-4
Črna na Koroškem, dne 4. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

GROSUPLJE
3090.

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10.
2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Grosuplje za leto 2011 po proračunskih
uporabnikih in programski klasifikaciji.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
izkazuje:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Trimestni konto

I.

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

70

71

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Realizacija
2011
15.695.822
15.322.655
11.846.231
10.045.589
1.298.202
502.440
3.476.424
1.904.778
8.208
3.770
42.200
1.517.468

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

76.906
333
76.573
0
0
296.261
289.189
7.072
14.990.387
3.418.585
796.687
125.072
2.365.183
123.293
8.350
6.067.399
88.688
3.703.343
1.025.784
1.249.584
5.001.762
5.001.762
502.641
277.017
225.624
705.435

37.400
37.400
34.110
295
2.995
0
0
0
0
0
37.400
0
0
0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA
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.+X.-IX.) = – (III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

629.590
629.590
629.590
113.245
–629.590
–705.435
1.350.313

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-2/2010
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

3091.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Grosuplje

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08),
21. 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, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US.: U-I-176/08-10), 7. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek porabe denarnih sredstev, ki jih Občina Grosuplje (v nadaljevanju: občina)
prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva
in se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije v višini,
ki jo na podlagi veljavne zakonodaje letno določi pristojno
ministrstvo.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire na območju občine, in sicer
za izvajanje naslednjih ukrepov:
I. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (mlak, mokrišč,
kaluž, vodnih virov ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup, sadnja in vzdrževanje ter zaščita avtohtonih
in rastišču primernih plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
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II. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic,
umetnih dupel, prež idr..
III. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– čiščenje divjih odlagališč,
– preprečevanje nadalnje degradacije tal,
– izobraževanje in ozaveščanje lastnikov in obiskovalcev
gozdov ter širše javnosti o pomembnosti zaščite in ohranjanju
naravnih sistemov, habitatov prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, o stanju in odnosu do gozdnih živali oziroma divjadi in
njihovem življenjskem prostoru, o bontonu v gozdu ipd..
3. člen
Občina bo postopek dodelitve oziroma porabe teh sredstev izvedla po nakazilu pripadajočih namenskih prihodkov v
proračun občine za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne bodo
porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v
proračun prihodnjega leta.
4. člen
Občina sredstva porablja kot namenske izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire iz 2. člena
tega odloka v skladu z veljavnim predpisom, ki opredeljuje
javno naročanje, in glede na progam aktivnosti, opredeljen v
proračunu občine.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji osmi dan po objavi.
Št. 007-1/2012
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

3092.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 1/10), Pravilnika za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 108/01, 88/04 in 20/07) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Grosuplje
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o merilih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
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na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01, 88/04 in 20/07) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 1. členu in v prvem odstavku 4. člena se besedi »lokalna skupnost« v uporabljenem sklonu nadomesti z besedo
»občina« v istem sklonu.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
5. člen
V 5. členu, v prvem odstavku 6. člena, v prvem odstavku
13. člena in v 19. členu se pred zaklepajem doda »in 93/07«.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo druge alineje
spremeni tako, da se glasi:
»gostinski obrati, ki gostom nudijo enostavne jedi in pijače (slaščičarne, okrepčevalnice, bari), ki v skladu z veljavnimi
predpisi izpolnjujejo pogoje za nudenje mehanske in žive glasbe za ples, ob petkih in sobotah najdlje do 5.00 ure naslednjega
dne,«.
V drugem odstavku 6. člena se za tretjo alinejo doda nova
četrta alineja, katere besedilo se glasi:
»gostinski obrati, ki gostom nudijo hitro in vnaprej pripravljene jedi (burek, hot-dog, kebab, hamburger in druge hitro pripravljene jedi) in pijače od nedelje do četrtka najdlje do 24.00 ure, ob
petkih in sobotah najdlje do 4.00 ure naslednjega dne,«.
Dosedanja četrta alineja drugega odstavka 6. člena postane peta alineja.
7. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času gostinskega obrata organ občine poda v obliki pisnega
soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa, in
ga veže na izpolnjevanje pogojev glede kršenja obratovalnega
časa in javnega reda in miru. Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za eno koledarsko leto.
Poleg meril iz 8. člena tega pravilnika pa občina pri podaji soglasja za obratovanje gostinskega lokala v podaljšanem
obratovalnem času upošteva še naslednja merila: neposredna
bližina stanovanj ali stanovanjskih objektov, pritožbe sosedov,
predvideni hrup, gostoto prometa v lokalu, lokacija in število
parkirišč, ocena varnosti s strani pristojnih organov za nadzor
javnega reda in miru, zabeležene kršitve obratovalnega časa
lokala pri pristojnih organih za nadzor, intervencije policije v lokalu in drugo. Kolikor gostinski lokal ne izpolnjuje meril, občina
ne soglaša z obratovanjem lokala v podaljšanem obratovalnem
času oziroma v soglasju opredeli uro, do katere gostinski lokal
lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, če v času obratovanja gostinskega lokala v
podaljšanem obratovalnem času pristojni organi, pooblaščeni
za ugotavljanje kršitev obratovalnega časa gostinskih lokalov
ali kršitev javnega reda in miru (v nadaljevanju: pristojni organi), zabeležijo kršitve iz odgovornosti gostinca lahko občina
soglasje z odločbo prekliče. Občina v primeru preklica soglasja
lahko upošteva tudi mnenja pristojnih organov o obratovanju
obravnavanega gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času. V primeru preklica obratovanja lokala v podaljšanem obratovalnem času gostinski obrat od preklica do konca
koledarskega leta obratuje v rednem obratovalnem času kot
ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Ob prejemu priglasitve podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega lokala občina zaprosi pristojne organe za posredo-
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vanje podatkov o morebitnih kršitvah iz tretjega odstavka tega
člena. Če imajo pristojni organi za nadzor v zadnji polovici leta
od dneva zaprosila občine zabeležene kršitve obratovalnega
časa ali kršitve javnega reda in miru, ki so posledica obratovanja gostinskega lokala, občina zavrne izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.«.
8. člen
V 10. členu se črta predzadnji stavek, ki se glasi: »Pritožba zoper obratovalnega časa se upošteva, če je pritožbi
priložen seznam podpisnikov, potrjen s strani Upravne enote
Grosuplje.«.
V 10. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Občina ob prejemu pritožbe iz prvega odstavka tega
člena pridobi podatke o morebitnih zabeleženih kršitvah iz
9. člena tega pravilnika tudi od pristojnih organov za nadzor.
Če imajo zabeležene kršitve tudi pristojni organi, lahko občina
soglasje za obratovanje lokala v podaljšanem obratovalnem
času z odločbo prekliče.«

glasi:

9. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se po novem

»Občina lahko v skladu z določili tega pravilnika soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času dano v
tekočem koledarskem letu prekliče oziroma skrajša na redni
obratovalni čas v naslednjih primerih:
– če pristojni organi sami po uradni dolžnosti ugotovijo in
zabeležijo kršitve iz tretjega odstavka 9. člena pravilnika, za
katere se predvideva odgovornost gostinca, najmanj dvakrat
v koledarskem letu, v katerem je občina soglašala s podaljšanjem obratovalnega časa,
– če občina s strani sosedov prejme pritožbo zoper obratovanja gostinskega lokala v podaljšanem obratovalnem času
in imajo hkrati v tekočem letu zabeleženo vsaj eno kršitev
obratovalnega časa obravnavanega gostinskega lokala tudi
pristojni organi za nadzor,
oziroma ob priglasitvi obratovalnega časa ne soglaša z
obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– če imajo pristojni organi v zadnji polovici leta od zaprosila občine zabeleženi vsaj dve kršitvi obratovalnega časa lokala,
ki za podaljšanje zaproša,
– če pristojni organi za nadzor podajo pisno mnenje z
navedbo razlogov, da se obratovalni čas obravnavanega gostinskega lokala ne podaljša ter
– če gostinski lokal, ki za podaljšanje zaproša, ne izpolnjuje katerega od meril, navedenih v drugem odstavku 9. člena
tega pravilnika.«
10. člen
V 12. členu se besedilo »10. in 11.« nadomesti z besedilom »9., 10. in 11.«.
11. člen
V 18. členu se besedilo »občinski komunalni redar – inšpektor« nadomesti z besedilom »medobčinski inšpektorat in
redarstvo«.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 306-23/99
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
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IVANČNA GORICA
3093.

Sklep o imenovanju predstavnika Občine
Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda Mestna
knjižnica Grosuplje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestna knjižnica Grosuplje (Uradni list RS, št. 13/04,
39/07 in 66/08) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja na 19. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika Občine
Ivančna Gorica v Svet javnega zavoda
Mestna knjižnica Grosuplje
I.
V Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Grosuplje je kot
predstavnik Občine Ivančna Gorica imenovan
1. Luka Šeme, Žabjek 7, Višnja Gora.
II.

Št.

3095.
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Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika
o odstranjevanju zapuščenih vozil

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 18. redni seji
dne 27. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju
zapuščenih vozil
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil (Uradne objave Primorskih novic, št. 2/2000).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2012-10
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2012

Mandat traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

Št. 012-0013/2012
Ivančna Gorica, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

KANAL
3094.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 18. redni seji
dne 27. 9. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradne
objave Primorskih novic, št. 13/1999).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0006/2012-11
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

KOČEVJE
3096.

Ugotovitvena sklepa o prehodu mandata
člana Občinskega sveta Občine Kočevje
na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) ter na
podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so
bile 10. 10. 2010, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje
na 4. korespondenčni seji dne 5. 10. 2012 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je občinski svetnik Vladimir Komljenović dne 4. 10.
2012 odstopil, s tem ko je tega dne podal odstopno izjavo,
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje
preide na naslednjega kandidata z liste Socialni demokrati;
– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov Socialnih
demokratov Marija Ivič, roj. 24. 2. 1946, Tesarska ulica 5c,
1330 Kočevje
in
na 5. korespondenčni seji dne 10. 10. 2012 sprejela
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
– da je kandidatka Marija Ivič dne 9. 10. 2012 podala
pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta
Občine Kočevje.
Št. 041-1/2010-1107
Kočevje, dne 10. oktobra 2012
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.
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3097.

Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško
na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o jubilejnih listinah Občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste jubilejnih listin Občine Laško, namen, pogoje, postopek in način podeljevanja jubilejnih listin ter
način vodenja evidence jubilejnih listin.
2. člen
Jubilejne listine se podeljujejo pravnim osebam.
Jubilejno listino podeljuje župan Občine Laško ali oseba,
ki jo župan Občine Laško pooblasti za podelitev jubilejne listine
(v nadaljevanju odloka: župan).
Jubilejne listine Občine Laško se podeljujejo društvom in
drugim neprofitnim organizacijam, ki imajo svoj sedež ali sedež
podružnice, območne enote ali podobno na območju Občine
Laško in so dopolnile s tem odlokom predpisano dobo delovanja.
Jubilejne listine Občine Laško se podeljujejo tudi gospodarskim družbam, ki imajo sedež na območju Občine Laško in
so dopolnile s tem odlokom predpisano dobo delovanja.
3. člen
Namen jubilejnih listin je v slovesnem obeleženju določene dobe delovanja pravnih oseb iz 2. člena tega odloka ter v
spodbujanju njihovega pozitivnega delovanja v lokalnem okolju.
4. člen
O podelitvi jubilejnih listin odloča župan po svoji presoji in
na podlagi podatkov o delovanju pravnih oseb iz evidenc občinske uprave. Poleg občinske uprave lahko županu predlaga
podelitev jubilejne listine vsaka druga oseba, če so podatki iz
evidence občinske uprave nepopolni ali nepravilni ali drugih
utemeljenih razlogov.
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Število srebrnih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko
prejme, ni omejeno.
Srebrno jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak
spoštovanja in pozornosti za vsakih petindvajset let delovanja. Srebrna jubilejna listina se ne more podeliti hkrati z zlato
jubilejno listino.
Srebrna jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na katero je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno
številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za katero se
podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
8. člen
Zlato jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.
Število zlatih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko
prejme, ni omejeno.
Zlato jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak spoštovanja in pozornosti za vsakih petdeset let delovanja.
Zlata jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na katero
je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno
številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za katero se
podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
III. VODENJE EVIDENCE O PODELJENIH
JUBILEJNIH LISTINAH
9. člen
Strokovna, administracijska in organizacijska dela v zvezi s podeljevanjem jubilejnih listin opravljajo pristojne službe
občinske uprave.
10. člen
Jubilejne listine iz tega odloka se po kronološkem načinu
in v skladu z veljavnimi predpisi vpisujejo v ustrezno in pregledno evidenco ter obsegajo naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe ter osnovne podatke o
prejemniku;
– kratka obrazložitev,
– datum podelitve in prejema jubilejne listine.
11. člen
Sredstva za jubilejne listine in njihovo podelitev iz tega
odloka se zagotavljajo z občinskim proračunom.
IV. KONČNE DOLOČBE

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH LISTINAH
5. člen
Jubilejne listine Občine Laško so:
1. bronasta
2. srebrna
3. zlata.
6. člen
Bronasto jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob
slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.
Število bronastih jubilejnih listin, ki jih pravna oseba lahko
prejme, ni omejeno.
Bronasto jubilejno listino prejme pravna oseba kot znak
spoštovanja in pozornosti za vsakih deset let delovanja. Bronasta jubilejna listina se ne more podeliti hkrati s srebrno ali
zlato jubilejno listino.
Bronasta jubilejna listina obsega uokvirjeno listino, na
katero je zapisano slovesno besedilo ali sklep župana s poudarjeno številko, ki označuje leto delovanja pravne osebe, za
katero se podeljuje jubilejna listina in podpis župana.
7. člen
Srebrno jubilejno listino podeli župan Občine Laško ob
slovesnosti ali slovesnem sprejemu pri županu.

12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-006/2012
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

3098.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Laško za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10,
45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne 13. oktobra 2012 sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Laško za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za
leto 2013 (Uradni lis RS, št. 104/11) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2013 je določen v naslednjem obsegu:
A.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42

43

III.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Drugi davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialni
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

v EUR
Leto 2013
16.305.640,00
10.096.429,00
8.481.835,00
1.095.800,00
518.794,00
2.612.693,00
1.402.303,00
6.000,00
15.000,00
100.000,00
1.089.390,00
285.000,00
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III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
–1.488.787,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 +71) – (40 + 41)
3.065.465,00
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
11.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
11.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. –V.)
11.000,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
1.850.000,00
50 ZADOLŽEVANJE
1.850.000,00
500 Domače zadolževanje
1.850.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)
332.937,00
55 ODPLAČILA DOLGA
332.937,00
550 Odplačila domačega dolga
332.937,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)
–102.053,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
1.517.063,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. – IX.)
1.630.116,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
201.516,51

0,00

Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih
funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu
odloku.«

285.000,00
0,00
0,00
3.311.518,00

3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1.268.557,00

Št. 007-10/2011
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

2.042.961,00
17.935.756,00
3.824.047,00
672.795,00
103.607,00
2.662.645,00
145.000,00
240.000,00
5.819.610,00
30.000,00
3.092.300,00
489.544,00
2.207.766,00
8.050.054,00
8.050.054,00
242.045,00
55.435,00
186.610,00
–1.630.116,00

3099.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu
naselij v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 3. in 4. člena Odloka o komunalni
ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško (Uradni list
RS, št. 24/06, 66/07, 51/12) je Občinski svet Občine Laško na
13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij
v Občini Laško
1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu
naselij v Občini Laško s tem, da se zadnja alineja, glasi:
– lastniki domačih živali so dolžni odstraniti iztrebke malih
in velikih živali, če se le-ti ponečedijo na površinah in objektih
iz 2. člena Odloka (Uradni list RS, št. 24/06).
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2. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35402-01/2011
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

3100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o varnosti v cestnem prometu v naseljih
Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško
na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti
v cestnem prometu v naseljih Občine Laško
1. člen
V celoti se spremeni 5. člen Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih Občine Laško, ki se glasi:
»5. člen
(območje brezplačnega kratkotrajnega parkiranja)
(1) Na določenih cestah ali delih ceste se lahko parkiranje
časovno omeji (območje kratkotrajnega brezplačnega parkiranja) tako, da sme parkiranje trajati do 10 minut, in sicer med
7.00 do 20.00 uro.
(2) Območja kratkotrajnega parkiranja se označijo s posebnimi oznakami na samih parkirnih mestih in s prometnimi znaki.
(3) Voznik mora po izteku določenega časa vozilo odpeljati.
(4) Z denarno kaznijo 40,00 € se za prekršek kaznuje
voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.«
2. člen
»V drugem in tretjem odstavku 7. člena, drugem odstavku 10. člena, tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku
13. člena, drugem in tretjem odstavku 14. člena, tretjem in četrtem odstavku 15. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem
odstavku 23. člena in v osmem odstavku 33. člena odloka se
znesek »5.000 SIT« nadomesti z zneskom 20,00 €.«
3. člen
»V drugem odstavku 4. člena, petem odstavku 9. člena,
drugem odstavku 11. člena, drugem odstavku 19. člena, drugem in tretjem odstavku 25. člena, drugem in tretjem odstavku
26. člena in v drugem odstavku 35. člena odloka se znesek
»10.000 SIT« nadomesti z zneskom 40,00 €.«
4. člen
»V tretjem odstavku 7. člena, šestem odstavku 9. člena,
tretjem odstavku 14. člena, četrtem odstavku 15. člena, sedmem odstavku 20. člena, tretjem odstavku 24. člena, tretjem
in četrtem odstavku 29. člena, četrtem odstavku 31. člena, šestem in sedmem odstavku 32. člena, drugem odstavku 35. člena in tretjem in v četrtem odstavku 36. člena odloka se znesek
»20.000 SIT« nadomesti z zneskom 80,00 €.«
5. člen
»V trtejem odstavku 19. člena, sedmem odstavku
33. člena in v sedmem odstavku 43. člena odloka se znesek
»15.000 SIT« nadomesti z zneskom 60,00 €.«
6. člen
»V osmem odstavku 43. člena odloka se znesek
»25.000 SIT« nadomesti z zneskom 100,00 €.«

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
»V devetem odstavku 33. člena odloka se znesek
»30.000 SIT« nadomesti z zneskom 125,00 €.«
8. člen
»V tretjem odstavku 19. člena, sedmem odstavku 20. člena, tretjem odstavku 24. člena, tretjem odstavku 25. člena in
v tretjem odstavku 26. člena odloka se znesek »100.000 SIT«
nadomesti z zneskom 410,00 €.«
9. člen
»V šestem odstavku 9. člena, tretjem odstavku 29. člena,
četrtem odstavku 31. člena, sedmem odstavku 32. člena in v
četrtem odstavku 36. člena odloka se znesek »200.000 SIT«
nadomesti z zneskom 830,00 €.«
10. člen
»V devetem odstavku 33. člena odloka se znesek
»300.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.250,00 €.«
11. člen
»V osmem odstavku 43. člena odloka se znesek
»250.000 SIT« nadomesti z zneskom 1.040,00 €.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34001-01/1999
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

3101.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24.
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07,
17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 13. seji dne
3. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem zavodu Vrtec Laško
1. člen
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
Dnevni program Poldnevni program
(6–9 ur)
(4–6 ur)
PRVO STAROSTNO
OBDOBJE (oddelki od
1–3 let)
DRUGO STAROSTNO
OBDOBJE (oddelki od
3 let do vstopa v šolo)
KOMBINIRANI
ODDELKI

414,00 EUR

394,00 EUR

319,00 EUR

303,00 EUR

361,00 EUR

343,00 EUR

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je
2,00 EUR.
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2. člen
Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število,
kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, za
največ dva otroka v oddelku.
3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za
ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec
staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil
za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
4. člen
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni
poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in
občino stalnega bivališča.
5. člen
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50 % od z njim določenega zneska plačila,
zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno
obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec
izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja
samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa
in plačilom staršev.
6. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka
lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu. V primeru vpisa in
izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno
zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka.
7. člen
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten
najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec
odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega
zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen
delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po
odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina
Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za
druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško št. 602014/2009, z dne 30. 9. 2009.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2012.
Št. 602-002/2012
Laško, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
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LITIJA
3102.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda
za kulturo, mladino in šport Litija

Na podlagi 3., 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC … 127/06 – ZJPZ),
26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), 28. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni
list RS, št. 42/10), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGI-1, 15/03 – ZOPA) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06,
139/06, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 14. redni seji
dne 19. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo,
mladino in šport Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod z imenom Javni zavod za kulturo,
mladino in šport Litija (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje
programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju
Občine Litija.
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda za kulturo
Litija, matična številka: 2214784, vpisanega v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št: 2006/07244
z dne 4. 7. 2006 pod št. vložka 1/44647/00 in Javnega zavoda
Mladinski center Litija, matična številka: 2172844, vpisanega v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg.
št: 2006/00339 z dne 15. 2. 2006 pod št. vložka: 1/43590/00.
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in s
statutom zavoda.
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj račun.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani in v razvid zavodov, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
področje njegovega delovanja.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Zavod posluje pod imenom: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Skrajšano ime zavoda je: ZKMŠ Litija.
Sedež zavoda je: Trg na Stavbah 8a, Litija.
Zavod lahko posluje in deluje tudi na drugih lokacijah.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike premera 35 mm,
sredi katere je občinski grb, na zgornjem zunanjem robu je
izpisano besedilo: »Zavod za kulturo, mladino in šport« ter na
spodnjem zunanjem robu: »LITIJA«.
Zavod ima lahko in uporablja za potrebe svojega delovanja in poslovanja tudi druge žige v skladu z določili, ki jih določa
statut zavoda.
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter javne uslužbence, ki so zanje odgovorni,
določi direktor.
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5. člen
Osnovni namen ustanovitve in poslanstva zavoda je trajno zagotavljanje dobrin, ki so namenjene zadovoljevanju potreb
občanov na področju kulture, mladinske dejavnosti in športa, ki
so v javnem interesu ter zagotavljanje strokovno tehnične podpore in pomoči pri izvedbi javnih prireditev, javnih programov in
projektov s področja delovanja kulturnih, mladinskih in športnih
društev v Občini Litija.
Zavod skrbi tudi za negovanje kulturnih, socialnih, humanitarnih in drugih stikov med mladimi ter za vzpostavljanje
kulturne in socialne identitete med generacijami, za izmenjavo
lokalne, nacionalne ter evropskih in svetovnih kultur.
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– organizacija in izvedba javnih prireditev, koncertov, razstav, delavnic in drugih neformalnih oblik izobraževanja s področja kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti ter projektov
vseživljenjskega učenja,
– spodbuja in organizira neformalno izobraževanje in
usposabljanje za mladinsko delo in prostovoljno delo na drugih
področjih iz delovanja zavoda,
– nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov
in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov
financiranja za kulturne, umetniške, športne in druge projekte,
– skrbi za promocijo in trženje kulturne in naravne dediščine in razvoj turizma v občini in oblikuje tovrstno turistično,
kulturno in športno rekreativno ponudbo,
– sodelovanje pri izvajanju preventivnih dejavnosti, svetovanje, zbiranje in posredovanje informacij za mlade,
– spodbuja medkulturno učenje, participacijo, aktivno državljanstvo, človekove pravice, inovativnost in kulturno ustvarjalnost za mlade,
– muzejsko-raziskovalna dejavnost, varovanje in skrb za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– upravljanje in skrb za javno kulturno in športno infrastrukturo na območju Občine Litija,
– sodelovanje in pomoč pri organizaciji kulturnih, športnih
in drugih množičnih prireditev v javnem interesu ter izvajanju
interesnih, prostočasnih in počitniških dejavnosti za mlade,
– zbiranje, varovanje in skrb za javno arhivsko gradivo, ki
ima značaj kulturnega spomenika in trajen pomen za znanost
in kulturo,
– opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne, kulturne in mladinske
zveze društev,
– pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa
kulture, mladine in športa,
– spodbuja in izvaja raziskovalno delo na področjih iz
dejavnosti zavoda,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe statistike in
javnih evidenc iz področij svojega delovanja,
– izvajanje založniške dejavnosti s področja delovanja
zavoda.
6. člen
Zavod ima lahko za izvajanje svoje dejavnosti naslednje
organizacijske enote:
– Enota za kulturo – Kulturni center Litija,
– Enota za muzejsko dejavnost in kulturno dediščino –
Mestni muzej Litija,
– Enota za mladino – Mladinski center Litija,
– Enota za šport.
Organizacijske enote so pri svojem strokovnem in tehničnem delu samostojne, statusno pravno in finančno pa delujejo
in poslujejo znotraj enovitega zavoda.
Organizacijo, obseg in način dela v zavodu določi direktor
v splošnem aktu zavoda, po predhodno pridobljenem soglasju
ustanovitelja in sveta zavoda.
7. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo, pri poslovanju v pravnem prometu pa odgovarja za obveznosti z vsemi
sredstvi s katerimi lahko razpolaga.
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Zavod lahko opravlja pravne posle samo v okviru svoje
dejavnosti.
Zavod se ne sme zadolžiti brez soglasja ustanovitelja.
Zavod zastopa in predstavlja direktor. V njegovi odsotnosti ga nadomešča delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor
zavoda, v izjemnih primerih pa tudi predsednik sveta zavoda.
V pisnem pooblastilu se določi obseg, vsebina in trajanje pooblastila.
Direktor zavoda je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti so:
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
O/92.110 Snemanje filmov in video filmov
O/92.130 Kinematografska dejavnost
O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.512 Dejavnost arhivov
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
K/74.400 Oglaševanje
K/74.850 Tajniška dela in prevajanje
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.220 Drugo tiskarstvo
DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
H/ 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/ 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H /55.400 Točenje pijač
H /55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih
H /55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
I /63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
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O/92.120 Distribucija filmov in video filmov
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
H/55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
N/85.320 Socialno varstvo brez nastanitve.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem
ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Zavod ima direktorja in svet zavoda ter druge organe, kot
to določa statut zavoda.
Direktor zavoda je individualni poslovodni in strokovni organ zavoda. Svet zavoda je kolektivni organ upravljanja, ki odloča o pomembnejših poslovnih in strateških odločitvah zavoda.
Zavod ali njegova organizacijska enota ima lahko programski svet ali tudi druge organe, katerih delovno področje,
sestavo in način izvolitve oziroma imenovanja članov se določi
s statutom.
Direktor
10. člen
Direktor organizira, vodi in koordinira delo na posameznih
področjih delovanja ter poslovanje zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki mora
poleg splošnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno
izobrazbo družboslovne smeri oziroma stopnjo izobrazbe družboslovne smeri, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
ustreza ravni te zahtevane izobrazbe ter opravljen strokovni
izpit s področja svojega dela,
– da ima najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na primerljivih
delovnih mestih ter ustrezne organizacijske sposobnosti,
– da obvlada slovenski jezik in izkazuje znanje vsaj enega
tujega svetovno znanega jezika,
– da strokovno pozna delo in področja delovanja zavoda.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa ali neposrednega
povabila ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se objavi
v Uradnem listu RS in hkrati v enem od dnevnih časopisov, ki
izhajajo na celotnem območju RS. V razpisu se določijo pogoji,
ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan,
rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v
katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. Kandidati
za direktorja morajo ob prijavi na razpis priložiti svoj program
dela in razvojno vizijo zavoda.
Za izvedbo javnega razpisa in pripravo predloga izbire
kandidata za delovno mesto direktorja zavoda je zadolžen pristojni organ ustanovitelja. Podrobneje se postopki, pristojnosti
in način imenovanja direktorja uredijo v statutu zavoda.
Mandat direktorja zavoda traja pet let, direktor pa je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Delovno razmerje z direktorjem sklene svet zavoda s
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata,
pri čemer je pred podpisom pogodbe dolžan k njej pridobiti
soglasje župana občine ustanovitelja.
12. člen
Direktor med drugimi opravlja naslednje naloge:
– sprejema strateški načrt, kadrovski načrt, finančni načrt
in letni program dela, po predhodno pridobljenem soglasju
sveta zavoda,
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– organizira, vodi, usmerja in koordinira delo po posameznih področjih dela ter drugih strokovnih organih zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela ter akt o sistemizaciji
delovnih mest, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu ter po predhodno pridobljenem soglasju sveta
zavoda in ustanovitelja,
– po predhodnem soglasju sveta zavoda sprejema načrt
nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanovitelju o vseh
zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– sklepa pogodbe za izvajanje dejavnosti zavoda, izvršuje
sklepe in druge odločitve sveta zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda z drugimi organizacijami in
institucijami ter širšo družbeno skupnostjo in okoljem,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom
in drugimi predpisi.
13. člen
Direktorja se lahko razreši pred iztekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanovitelja, sveta
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri
izvajanju dejavnosti,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom zavodu
povzroča materialno ali finančno škodo,
– če nastopijo bistvene spremembe v zvezi z dejavnostjo, zaradi katere je bil zavod ustanovljen ali zaradi prenosa
ustanoviteljstva.
Direktorja se razreši na način in po postopku, ki je določen
za imenovanje; predhodno nezavezujoče mnenje k razrešitvi
ustanovitelju poda svet zavoda.
O razlogih za razrešitev se direktorja pisno seznani ter se
mu da možnost, da se o njih pisno izjavi v roku 15 dni.
14. člen
Ustanovitelj imenuje, za obdobje največ enega leta, vršilca dolžnosti direktorja, če se ni nihče prijavil na javni razpis
ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran ali če
direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni
postopek imenovanja.
Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, kot najvišji organ poslovanja,
ki šteje 9 članov, in sicer:
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje občinski
svet izmed posameznih strokovnjakov ali predstavnikov javnosti s področja dela oziroma dejavnosti zavoda,
– enega predstavnika zaposlenih javnih uslužbencev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni uslužbenci zavoda neposredno
na tajnih volitvah, kot to določa statut zavoda,
– enega predstavnika izvajalcev kulturnih programov iz
vrst kulturnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega kulturnega delavca iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju
predlaga reprezentativna zveza kulturnih društev ali direktor
zavoda in imenuje občinski svet,
– enega predstavnika izvajalcev športnih programov iz
vrst športnih društev ali posameznikov s statusom samostojnega športnika iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju predlaga
reprezentativna zveza športnih društev ali direktor zavoda in
imenuje občinski svet,
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– enega predstavnika izvajalcev mladinskih programov
iz vrst mladinskih društev iz Občine Litija, ki ga ustanovitelju
predlaga reprezentativna zveza mladinskih društev ali direktor
zavoda in imenuje občinski svet.
Postopek in način evidentiranja predlogov ter imenovanja
oziroma izvolitev članov sveta zavoda se podrobneje uredi v
statutu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta
je ista oseba lahko izvoljena ali imenovana največ dvakrat
zaporedoma.
16. člen
Svet zavoda dela na sejah. Seje sveta sklicuje predsednik
sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na
pobudo direktorja ali ustanovitelja. Za administrativno in tehnično pomoč pri delu je zadolžen direktor zavoda, na vse seje
sveta zavoda se pisno vabi tudi predstavnika občinske uprave
ustanovitelja, ki pa ne sodeluje pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot
polovica članov in veljavno odloča z večino glasov vseh prisotnih članov sveta.
17. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče župan ali po
njegovem pooblastilu direktor zavoda. Na prvi seji člani sveta
zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Pravice, pristojnosti in odgovornosti članov sveta podrobneje ureja statut zavoda, medtem ko se sklicevanje sej,
vodenje in način odločanja na sejah uredi v poslovniku o delu
sveta zavoda.
18. člen
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda ter ocenjuje delo direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu programu
dela, finančnemu načrtu, organizaciji dela, aktu o sistemizaciji
delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicij,
– sprejema zaključni račun zavoda in poročilo o njegovi
realizaciji,
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– daje soglasje k cenam posameznih storitev zavoda,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti s
področja delovanja zavoda,
– daje direktorju in ustanovitelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda po
predhodnem soglasju župana,
– opravlja druge z zakoni in drugimi splošnimi akti zavoda
določene naloge.
19. člen
Član sveta je lahko na predlog sveta zavoda ali ustanovitelja predčasno razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda,
– če se trikrat zapored brez opravičila ne udeleži seje
sveta zavoda,
– če ne opravlja svojih nalog, pri svojem delu ne ravna
v skladu s predpisi ali sprejetimi odločitvami organov, ki so ga
imenovali in povzroča s svojim ravnanjem zavodu škodo.
Glede postopka razrešitve člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev,
podrobneje pa se postopki razrešitve uredijo v statutu zavoda.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti, ali s prenehanjem delovnega razmerja v
zavodu, če gre za predstavnika zaposlenih.
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V. ZAPOSLENI V ZAVODU
20. člen
Pri odločanju o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi
pravicami in obveznostmi zaposlenih delavcev se uporabljajo
Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti ter drugi podzakonski akti, ki urejajo področje delovno pravnih razmerij za javne
uslužbence.
Strokovni delavci zavoda, ki opravljajo javno službo, morajo imeti predpisano vrsto, stopnjo in smer strokovne izobrazbe določeno v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
Za prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev
se v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest objavi javni
razpis. Pred objavo javnega razpisa za prosto delovno mesto si
mora zavod pridobiti poprejšnje pisno soglasje župana.
VI. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu prostore in opremo ter
materialne in finančne pogoje za delovanje, za kar se sklene
pogodba o upravljanju.
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, proračuna države in ustanovitelja, s plačili in prispevki uporabnikov
storitev, s prodajo storitev in izdelkov na trgu, iz donacij, daril
in prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov, ki jih določa zakon.
V primeru, da zavod pridobi javna sredstva za posamezne
projekte od drugega financerja, mora o tem obvestiti svojega
ustanovitelja.
22. člen
Ustanovitelj se z zavodom, na podlagi neposrednega poziva ter predloženega strateškega načrta ter letnega programa
dela in finančnega načrta za tekoče koledarsko leto, vsako
leto sproti dogovori za financiranje stroškov iz dejavnosti, ki jih
zavod opravlja v javnem interesu za potrebe občanov in drugih
organizacij v Občini Litija.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu za izvajanje dogovorjenih
javnih programov:
– sredstva za plače zaposlenih in druge stroške v zvezi
z opravljanjem dela,
– sredstva za materialne stroške delovanja zavoda ter
– sredstva za dogovorjen obseg programske dejavnosti.
Sredstva se zavodu nakazujejo mesečno po dvanajstinah, na podlagi prejetega zahtevka in v skladu z razpoložljivimi
proračunskimi sredstvi, kar se uredi v letni pogodbi o financiranju med ustanoviteljem in zavodom. Zavod je dolžan voditi
in izkazovati finančno poslovanje po posameznih stroškovnih
mestih in dejavnostih ter ločeno za vsako enoto posebej.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu tudi sredstva za nabavo
nove opreme, investicijsko vzdrževanje in investicije v skladu
z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi za ta namen.
Zavod je na zahtevo ustanovitelja dolžan svoje letne
izvedbene finančne načrte uskladiti z ustanoviteljem, ki veljajo
za posamezno proračunsko obdobje. Dokler ne pride do uskladitve in potrditve letnega plana in finančnega načrta zavoda za
tekoče proračunsko obdobje, zavod posluje, ustanovitelj pa zagotavlja sredstva za delovanje zavoda, v obsegu iz preteklega
poslovnega leta v skladu s predpisi, ki veljajo za poslovanje v
obdobju začasnega financiranja.
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri
opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme in investicijsko vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje. Del presežka sredstev,
ki jih zavod pridobi s prodajo storitev in proizvodov ter drugo
dejavnostjo izven okvira javne službe, se lahko po predhodnem
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soglasju ustanovitelja nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v skladu z veljavnimi predpisi.
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki, ki v zavodu nastane
pri izvajanju dogovorjenega programa javne službe, upoštevajoč merila, normative in standarde, za katere se po tem odloku
zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna, krije ustanovitelj upoštevajoč dogovorjena merila, veljavne normative in
standarde, ki veljajo za predmetno dejavnost.
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VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
TER ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

1/43590/00 in Javnega zavoda za kulturo Litija, ki je v sodnem
registru vpisan pod številko vložka 1/44647/00.
Javni zavod za kulturo Litija in Javni zavod Mladinski
center Litija se z dnem veljavnosti tega odloka spojita v zavod
z imenom: Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija.
Z dnem vpisa zavoda, ustanovljenega na podlagi tega
odloka v sodni register, prenehata obstajati Javni zavoda za
kulturo Litija in Javni zavoda Mladinski center Litija, novo nastali zavod pa je njun pravni naslednik.
Na podlagi tega odloka se Javni zavod Mladinski center
Litija in Javni zavod za kulturo Litija izbrišeta iz javnih evidenc,
kot njun pravni naslednik pa se vpiše Javni zavod za kulturo,
mladino in šport Litija.

24. člen
Premoženje s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli brez soglasja ustanovitelja
odtujiti ali obremeniti premoženja, ki se knjiži po veljavnih predpisih o računovodstvu kot osnovno sredstvo. Direktor samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle do višine
20.000 EUR, nad to vrednostjo pa le v soglasju s svetom zavoda.
Organi zavoda so dolžni upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

29. člen
Z dnem vpisa zavoda ustanovljenega na podlagi tega
odloka v sodni register, prevzame ta zavod vse nepremičnine,
opremo, gradivo in druga sredstva, ki ju imata Javni zavodi
Mladinski center Litija in Javni zavod za kulturo Litija v upravljanju in lasti.
Z dnem vpisa zavoda v sodni register prevzame zavod
ustanovljen na podlagi tega odloka vsa finančna sredstva ter
vse pravice in obveznosti Javnega zavoda Mladinski center
Litija in Javnega zavoda za kulturo Litija.

25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno, do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter za obveznosti, za
katere zavod z ustanoviteljem ni sklenil pogodbe ali ni pridobil
predhodnega soglasja.
Ustanovitelj ima v zavodu pravico opravljati nadzor nad
namensko porabo proračunskih sredstev. Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo,
financiranje in izvajanje strokovnega dela v zavodu, opravljajo
pristojne inšpekcije in institucije, določene z zakoni.

30. člen
Na dan spojitve zavodov Javni zavod Mladinski center Litija in Javni zavod za kulturo Litija pripravita zaključno poročilo,
sestavljeno iz bilance stanja in drugih računovodskih izkazov
in uskladita stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z
dejanskim stanjem.

VIII. JAVNOST DELA
26. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih ko zakon določa
varovanje poslovne tajnosti in tajnost podatkov. O delu zavoda
obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo za to pooblasti.
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj dvakrat letno poročati o izvajanju sprejetega letnega programa in finančnem poslovanju. Zavod je dolžan na zahtevo ustanovitelja posredovati
tudi vse druge podatke, potrebne za spremljanje, načrtovanje
in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
27. člen
Zavod ima statut in druge splošne akte. S statutom se
ureja organizacija, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje zavoda. Statut in druge splošne akte zavoda
sprejema svet zavoda, če ni s tem aktom, z drugimi predpisi ali
statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor.
K statutu in aktu o sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
kakor tudi k njihovim spremembam in dopolnitvam, mora ustanovitelj podati predhodno svoje soglasje, v veljavo pa nastopijo
z javno objavo po pridobitvi tega soglasja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Občina Litija je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski
center Litija, ki je v sodnem registru vpisan pod številko vložka

31. člen
Zavod ustanovljen na podlagi tega odloka prevzame v
hranjenje in obdelavo celotno dokumentarno in arhivsko gradivo obeh zavodov iz 28. člena tega odloka.
32. člen
Z dnem vpisa zavoda ustanovljenega na podlagi tega
odloka v sodni register preidejo pogodbene in druge pravice in
obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli javni uslužbenci
Javnega zavoda Mladinski center Litija in Javnega zavoda za
kulturo Litija na dan vpisa zavoda v sodni register pri dosedanjih delodajalcih na Javni zavod za kulturo, mladino in šport
Litija, kot delodajalca prevzemnika.
33. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda do izbire direktorja
po tem odloku na podlagi javnega razpisa, vendar največ za
obdobje 1 leta, imenuje občinski svet ustanovitelja s sklepom.
Z vršilcem dolžnosti direktorja zavoda bo ustanovitelj sklenil
pogodbo o zaposlitvi za določen, za čas trajanja mandata
vršilca dolžnosti direktorja.
Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela novoustanovljenega zavoda in da organizira delo v skladu s tem odlokom.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku 15 dni od
dneva uveljavitve tega odloka vložiti predlog za vpis spojitve
Javnega zavoda Mladinski center Litija in Javnega zavoda za
kulturo Litija z ustanovitvijo novega zavoda Javnega zavoda za
kulturo, mladino in šport Litija.
34. člen
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je dolžan v roku 60 dni
od dneva vpisa ustanovitve Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija v sodni register predložiti v soglasje Svetu
zavoda in ustanovitelju nov akt o sistemizaciji delovnih mest.
35. člen
Svet zavoda se mora konstituirati v skladu s tem odlokom
najkasneje v roku 60 dni od dneva vpisa ustanovitve Javnega
zavoda za kulturo, mladino in šport Litija v sodni register.
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Svet zavoda lahko prične delovati in odločati, če je imenovanih ali izvoljenih več kot polovica njegovih članov.
Do sprejema Statuta Javnega zavoda za kulturo, mladino
in šport Litija se smiselno uporabljajo določbe statuta Javnega
zavoda Mladinski center Litija razen določb, ki so v nasprotju z
zakonom, s tem aktom in drugimi predpisi.
36. člen
Z dnem vpisa zavoda, ustanovljenega na podlagi tega
odloka, v sodni register preneha mandat direktorju Javnega
zavoda za kulturo Litija, direktorju Javnega zavoda Mladinski
center Litija, članom sveta in vsem drugim organom Javnega
zavoda za kulturo Litija in Javnega zavoda Mladinski center
Litija.
37. člen
Z dnem izbrisa iz sodnega registra Javnega zavoda Mladinski center Litija preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega
zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05) in z
dnem izbrisa iz sodnega registra Javnega zavoda za kulturo
Litija preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za
kulturo Litija (Uradni list RS, št. 45/06).
38. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 2013.
Št. 007-3/2012
Litija, dne 19. septembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
3103.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Špice

Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Špice
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– v točki 2. »Meja« v prvem stavku prvega odstavka črta
besedilo »v odmiku 25,00 m od zahodnega rečnega brega«
in besedilo »v odmiku 20,00–25,00 m od zahodnega rečnega
brega«.
4. člen
V 9. členu se:
– v drugem odstavku besedilo »servisnim objektom« nadomesti z besedilom »servisnima objektoma«;
– v točki 1. »Namembnost« pri Prostorski enoti PE1:
– v prvem odstavku v postavki »12112« za besedo »točilnice« postavi vejica in doda besedilo »razen samopostrežne
restavracije«;
– v prvem odstavku v postavki »12610« za besedo
»prireditve« postavi vejica in doda besedilo »glasbeni paviljoni
in podobno«;
– v prvem odstavku v postavki »12620« besedilo »vendar od teh le galerije, namenjene izključno razstavi del« nadomesti z besedilom »razen stavb za hrambo arhivskih gradiv«;
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V paviljonu je dopustna ureditev 12112 Gostiln, restavracij in točilnic – razen samopostrežne restavracije. Pergolo
je dopustno nameniti 12610 Stavbam za kulturo in razvedrilo
– samo dvorane za družabne prireditve, glasbeni paviljoni
in podobno, 12620 Muzejem in knjižnicam – razen stavb za
hrambo arhivskih gradiv, in 12301 Trgovskim stavbam – samo
prodajne galerije, ter v primeru nadomestitve paviljona 12112
Gostilnam, restavracijam in točilnicam – razen samopostrežne
restavracije. V servisnih objektih je dopustna le ureditev tehničnih prostorov, skladišč, sanitarij in drugih pomožnih prostorov.«;
– v točki 2. »Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve« pri Prostorski enoti PE1:
– v prvem stavku prvega odstavka za besedo »privezov« doda besedilo »– s servisnima objektoma«;
– na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »paviljonom in pergolo.«;
– v drugem stavku drugega odstavka beseda »paviljona« nadomesti z besedo »pergole«;
– v tretjem stavku drugega odstavka besedilo »V pritličju paviljona« nadomesti z besedama »Pod pergolo«;
– v zadnjem stavku drugega odstavka besedi »kletni
etaži« nadomestita z besedilom »servisnem objektu 1 in servisnem objektu 2« ter črta beseda »tudi«;
– na koncu drugega odstavka doda nov zadnji stavek,
ki se glasi: »Pergolo ali prostor pod njo je dopustno zastekliti in
pokriti v skupnem obsegu največ polovice tlorisne površine.«;
– v četrtem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Na njem je pritlični paviljon, velikosti največ
50 m².«; dosedanji drugi do četrti stavek postanejo tretji do peti
stavek;
– črta šesti odstavek;
– v točki 2. »Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve« pri Prostorski enoti PE3 črtata drugi in peti stavek prvega
odstavka; dosedanji tretji in četrti stavek postaneta drugi in
tretji stavek.

1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Špice (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10) se v 3. členu
v II. točki črta podtočka 4.2.

5. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.

2. člen
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda
besedilo »ter spremembe in dopolnitve OPPN, pod številko
projekta 377/11, v avgustu 2012.«.

6. člen
V 13. členu:
– v točki 1. »Tlorisni gabariti«:
– se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se
glasita:
»Pergola: 46,20 m x 7,55 m.
Paviljon: GM paviljona 5,15 m x 9,10 m, pri čemer
je GM – gradbena meja, črta, ki je načrtovani objekt ne sme
presegati, lahko pa se je dotika ali pa je od nje odmaknjen v
notranjost parcele, namenjene gradnji.«;

3. člen
V 6. členu se:
– pred piko na koncu prvega odstavka točke 1. »Obseg«
besedilo »3 ha 45 ar 51 m²« nadomesti z besedilom »3 ha
19 ar 78 m²«;
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– se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Servisni objekt 1: 8,30 m x 8,60 m.
Servisni objekt 2: 12,95 m x 8,70 m.«;
– dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek;
– v točki 2. »Višinski gabariti«:
– se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se
glasita:
»Pergola je pritlični objekt z višino max. 6 m.
Paviljon je pritlični objekt z višino max. 4 m.«;
– se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Oba servisna objekta sta enoetažna, vkopana, kota
tal je na 287.80 m n.v., dostopna s predprostora s strani Gruberjevega prekopa. Pohodna streha obeh objektov je na nivoju
zunanje ureditve neposredne okolice.«;
– v točki 3. »Višinske kote terena in objektov«:
– se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se
glasita:
»Kota pritličja paviljona je 290,00 m n.v.
Kota pritličja pergole je 291,00 m n.v.«;
– se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kota tal servisnih objektov je 287,80 m n.v.«;
– dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek;
– v dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta zadnji stavek;
– se črtata naslov »Kapacitete območja OPPN« in preostalo besedilo v celoti.
7. člen
V 16. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Parcele, namenjene gradnji, v prostorski enoti PE1:
– parcela, namenjena gradnji parkovne ureditve Špice in
obvodne ureditve Ljubljanice in dela Gruberjevega prekopa, P1
meri 7.460 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 1706/1 – del k.o.
Trnovsko predmestje, 23/27 – del, 23/31, 23/92, 23/93, 25/14,
25/15 – del, 25/25, 25/25 – del, 25/35 – del, 25/36 – del, 25/37,
k.o. Prule, 618/1 – del, 643/4 – del, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji parkovne in obvodne ureditve dela Gruberjevega prekopa, P2 meri 3.775 m² ter obsega
zemljišča s parc. št.: 612/36 – del, 618/1 – del, 643/4 – del, k.o.
Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji pergole, P3 meri 403 m²
in obsega zemljišča s parc. št.: 25/35 – del, 25/25 – del, k.o.
Prule, 618/1, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji paviljona, P4 meri 214 m²
in obsega zemljišča s parc. št.: 25/15 – del, 25/36 – del, 25/25
– del, k.o. Prule;
– parcela, namenjena gradnji servisnega objekta 1, P5
meri 189 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 618/1 – del, 643/4
– del, k.o. Karlovško predmestje;
– parcela, namenjena gradnji servisnega objekta 2, P6
meri 130 m² in obsega zemljišča s parc. št.: 618/1 – del, 643/
– del, k.o. Karlovško predmestje.«
– v prvi alineji tretjega odstavka besedilo »GP PE3« nadomesti z oznako »P7«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se:
– prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsa zemljišča
parcel, namenjenih gradnji, z oznako P1, P2 in P7 so namenjena javnemu dobru.«;
– v prvi alineji za številko »25/37« črta besedilo »– del« in
za številkami »23/27«, »25/15«, »25/36« doda besedilo »– del«.
9. člen
V 20. členu se:
– na koncu drugega odstavka točke 2. »Varstvo vode in
podzemne vode« doda stavek: »Upoštevati je treba omejitve in
pogoje za poseganje na vodna in priobalna zemljišča.«
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– v prvem stavku petega odstavka točke 2. »Varstvo vode
in podzemne vode« za besedo »objektu« doda številka »2«;
– v točki 5. »Odstranjevanje odpadkov«:
– črta prvi odstavek; dosedanji drugi in tretji odstavek
postaneta prvi in drugi odstavek;
– dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek,
spremeni tako, da se glasi:
»Ravnanje z odpadki, urejenost zbirnih in odjemnih
mest ter dostopnost komunalnim vozilom mora biti urejeno v
skladu z veljavnimi predpisi.«.
10. člen
V 22. členu se:
– prvi odstavek točke 1. »Splošni pogoji« črta; dosedanji
drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek;
– v drugem stavku točke 3. »Kolesarski promet« besedilo
»na severni strani paviljona« nadomesti z besedilom »na izteku
ulice Prule«;
– besedilo točke 4. »Motorni promet« spremeni tako, da
se glasi:
»Motorni promet poteka po ulici Prule in Gruberjevem
nabrežju. Ob vozišču so parkirna mesta. Ohranjajo se dostopi
do obstoječih stanovanjskih objektov. Dostava do paviljona je
po klančini ob severnem robu osrednje ureditve.«;
– točka 5. »Mirujoči promet« črta v celoti; dosedanji 6. in
7. točka postaneta 5. in 6. točka.
11. člen
V 23. členu se:
– v petem stavku prvega odstavka točke 3. »Kanalizacija«
črta besedilo »preko črpališča, ki je načrtovano v kletni etaži
paviljona«;
– v prvem stavku drugega odstavka točke 3. »Kanalizacija« črta besedilo »razen strešine paviljona, ki gravitira na
ulico Prule«;
– črtata tretji in četrti stavek točke 4. »Plinovod«;
– v četrtem stavku točke 5. »Elektroenergetsko omrežje«
besedilo »V kleti paviljona« nadomesti z besedilom »V servisnem objektu 2«.
12. člen
V 25. členu se:
– besedilo točke 1. »Tlorisni gabariti objektov« spremeni
tako, da se glasi:
»Tlorisni gabariti objektov smejo odstopati ±0.5 m.«;
– v naslovu točke 2. »Višinski gabariti objekta« se beseda
»objekta« nadomesti z besedo »objektov«;
– v točki 2. »Višinski gabariti objekta« znak »–« nadomesti
z znakom »±«;
– točka 4. »Kapacitete« črta v celoti; dosedanje 5. do
7. točka postanejo 4. do 6. točka;
– doda točka 7. »Dopustne dodatne ureditve«, ki se glasi:
»V območju P1 je dopustno urediti prezentacije arheologije s soglasjem pristojne strokovne službe za varstvo kulturne
dediščine.«
13. člen
Grafični načrti, ki se glasijo:
»3.4. Načrt parcelacije s prikazom javnega
dobra
M 1:1000
4.1. Ureditvena situacija – nivo terena
M 1:500
4.3. Prerezi
M 1:500
4.5. Prometna ureditev
M 1:500
4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500«,
se nadomestijo z novimi z enakimi naslovi in so sestavni deli
tega odloka.
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14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-33/2011-62
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3104.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2
Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2
Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in
ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10) se v
5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Ljubljanski
urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko
projekta 7279 v februarju 2012.«.
2. člen
V 6. členu se:
– pod točko »1. Obseg«:
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Površina območja OPPN znaša10 ha 38 ar 91 m2.«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v katastrski občini (1738) Dravlje zemljišča s parcelnimi številkami: del 785/1, del 787, 788, del 789/2, del
790/3, 791/1, del 791/5, 791/8, 791/9, 792/1, 792/2, 792/3,
792/4, 792/5, 792/6, del 796/1, del 796/4, del 796/8, 796/9,
796/10, 796/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6,
798/7, 798/8, 798/10, 798/11, 798/12, 798/13, 798/14,
798/15, 798/21, 798/22, 798/23, 798/24, 798/25, 798/26,
798/27, 798/28, 798/29, 798/30, 798/31, 798/32, 800/3, del
801/1, 802/8, 802/11, del 802/12, 802/13, 802/14, 802/15,
802/16, 802/17, 803/1, 803/4, 803/5, 803/6, del, 809/97, del
809/101, del 809/295, del 809/296, del 809/372, del 809/373,
del 1653/20, del 1658/1, 1658/5, 1658/6, 1658/13, 1658/14,
1658/15, 1756/2, 1756/3, 1756/4, del 1756/5, 1758/2, 1759,
del 1805, del 1806, 1807/2, del 1829,
– v katastrski občini (1739) Zgornja Šiška zemljišča
s parcelnimi številkami: 223/13, 223/15, del 223/20, 225/1,
227/5, 227/10, 227/12, del 227/13, 227/14, 227/16, 227/17,
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228/19, 228/25, 228/26, 228/27, 228/29, 228/30, 228/31,
228/32, 228/33, 228/34, 228/35, 228/36, 228/37, 228/38,
228/39, 228/40, 228/41, 228/42, 228/43, 228/44, 228/45, del
1870/1, del 1870/4, del 1873/3, 1873/5, del 1900/8, 2207/1,
2207/9.«;
– pod točko »2. Meja«:
– črta prvi odstavek;
– dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do
tretji.
3. člen
V 10. členu se pod naslovom »Prostorska enota C4« drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Urejeno je podaljšanje
ločenega pasu za desno zavijanje.«.
V 15. členu se v tabeli v drugem odstavku:
– pri objektu 5 v drugem stolpcu besedilo »802/2,« nadomesti z besedilom »802/14, 802/15,«,
– pri objektu 6 besedilo v drugem stolpcu nadomesti z besedilom »798/31, 802/11, 802/14, 802/15, 802/16, k.o. Dravlje
in 227/5, k.o. Zgornja Šiška«,
– pri objektu 7 besedilo v drugem stolpcu nadomesti z
besedilom »798/31, 798/32, k.o. Dravlje in 227/16, 227/17,
k.o. Zgornja Šiška«,
– pri objektu 8 v drugem stolpcu besedilo »798/16,« nadomesti z besedilom »798/31,«.
4. člen
V 16. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»791/9, del 792/1, 798/2, 798/3, 798/10, 798/11, 798/12,
798/13, 798/21, 798/23, 798/24, 798/25, 798/27, del 798/30,
del 798/31, del 802/12, del 802/13, 802/14, 802/17, vse k.o.
Dravlje,«
– drugi alineji besedilo »del 227/6,« nadomesti z besedilom »227/16,«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za besedilom
»798/29,« doda besedilo »del 798/30,«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »del 791/6,«
nadomesti z besedilom »del 791/8,«.
V šestem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »del
791/6,« in za besedilom »del 798/7,« doda besedilo »del 791/8,
del 796/8,«.
5. člen
V 17. členu se v prvem odstavku:
– pri Prostorski enoti C1:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– del 809/295, del 809/296, del 809/372, del 809/373,
del 1658/1, del 1658/5, vse k.o. Dravlje,«,
– v drugi alineji črta besedilo »del 2207/2,«,
– pri Prostorski enoti C3 se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 798/32, del 800/3, 802/11, 802/15, 802/16, del
803/5, del 803/6, del 1653/20, 1756/2, 1756/3, 1756/4, 1758/2,
1759, vse k.o. Dravlje,«,
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 223/13, 223/15, del 223/16, del 223/20, 227/5, del
227/6, 227/10, 227/12, del 227/13, 227/14, 227/17, 228/19,
228/31, 228/33, del 228/34, del 228/35, del 228/36, del 228/37,
del 228/39, del 228/42, del 228/43, del 228/44, del 1870/1, del
1870/4, del 1900/8, del 2207/9, vse k.o. Zgornja Šiška;«,
– pri Prostorski enoti C4 se:
– v besedilu pred dvopičjem številka »3.964« nadomesti s številko »3.660«,
– v prvi alineji črta besedilo »del 1807/1,«,
– pri Prostorski enoti C5 se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– del 785/1, del 791/1, del 791/5, del 792/1, 792/2,
792/3, del 792/4, del 792/5, del 792/6, del 796/1, del 796/9,
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796/10, 796/11, del 798/4, del 798/14, del 798/15, del 800/3, del
801/1, del 802/8, del 802/12, del 1653/20, del 1658/1, 1658/6,
1658/13, 1658/14, 1658/15, del 1756/5, vse k.o. Dravlje,«.
6. člen
V 19. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno izbrati izvajalca arheoloških raziskav, ki bo v času gradnje izvajal
arheološko dokumentiranje ob gradnji, in pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.«.
7. člen
V 23. členu se:
– pod točko »1. Ureditve obodnih cest«:
– v prvem odstavku pod naslovom »Servisna cesta ob
severni obvoznici«:
– v prvem stavku črta besedilo »dodaten pas za vožnjo naravnost ter«, pika na koncu nadomesti z vejico in doda
besedilo »prehod za pešce in kolesarje preko ustja podaljšanega pasu se izvede na dvignjenem vozišču.«,
– drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Dovozni
krak servisne ceste severovzhodno od Celovške ceste od križišča s Celovško cesto dobi dodaten pas za vožnjo naravnost
ter podaljšanje ločenega pasu za desno zavijanje.«,
– pod točko »4. Poti pešcev in kolesarjev« v prvem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti s podpičjem in
doda besedilo »v območju širitve vozišča na južni strani servisne ceste sta urejena dvosmerna kolesarska steza in hodnik
za pešce. Do izvedbe dvosmerne kolesarske steze ob južni
strani servisne ceste na celotnem odseku od Celovške ceste
do Vodnikove ceste, se tu uredi enosmerni kolesarski promet
v smeri od Vodnikove ceste proti Celovški cesti.«.
8. člen
V 24. členu se v točki »2. Vodovod« doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»Skladno s projektno nalogo PN št. 2527V, 3190K: Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje objektov ob Celovški cesti in severni obvoznici, izdelalo JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., je dopustno na nivoju PGD projektne dokumentacije
predvideti fazno izgradnjo vodovoda. Faza lahko zajema odsek
vodovoda, ki poteka po voziščnih površinah, in odsek vodovoda, ki poteka v zelenici oziroma nasipu.«.
V točki »3. Kanalizacija« se dodata nova deseti in enajsti
odstavek, ki se glasita:
»Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane
in očiščene na način, kot to predvideva Uredba o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
št. 47/05).
Na območju prostorske enote C4, kjer trasa predvidenega
električnega voda tangira traso kanala v mešanem sistemu
DN 500 iz leta 1968, je med predvidenim električnim vodom in
kanalom potrebno zagotoviti predpisane odmike.«.
V točki »4. Vročevodno omrežje« se doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»V križišču servisne ceste (C4) in Celovške ceste (C1)
je izvedeno glavno vročevodno omrežje T700 DN 400 mm, ki
mora v času ureditve in kasneje nemoteno obratovati z upoštevanjem ustreznih odmikov novo načrtovanih posegov. Za vse
posege je treba pridobiti soglasje upravljavca vročevodnega
omrežja Energetika Ljubljana, d.o.o.«.
V točki »5. Plinovodno omrežje« se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V križišču servisne ceste (C4) in Celovške ceste (C1)
poteka glavni distribucijski plinovod N 10000 v dimenziji DN
150 (JE 150), ki mora v času gradnje novo načrtovanih posegov in kasneje nemoteno obratovati z upoštevanjem ustreznih
odmikov in zaščite plinovoda v času gradnje. Za vse posege

Št.

79 / 19. 10. 2012 /

Stran

8039

je treba pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja
Energetika Ljubljana, d.o.o.«.
V točki »6. Elektroenergetsko omrežje« se doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
»V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD na delu
nove prometne ureditve v prostorski enoti C4 je treba opredeliti poseg v varovalno območje obstoječih elektroenergetskih
vodov in naprav (elektrokabelska kanalizacija z večjim številom srednje napetostnih SN kablovodov) in projektno obdelati
ustrezno zaščito oziroma prestavitev vodov.«.
9. člen
V 25. členu se pika na koncu prvega odstavka nadomesti
z vejico in doda besedilo »in Spremembe in dopolnitve programa opremljanja, številka projekta 7279-PO, julij 2012.«.
V drugem odstavku se:
– v prvi alineji številka »2.634.281,06« nadomesti s številko »2.441.272,30«;
– v drugi alineji številka »2.634.281,06« nadomesti s številko »2.441.272,30«, številka »52.103,70« s številko »81.562,96«
in številka »2.582.177,36« s številko »2.359.709,34«;
– v tretji alineji številka »5.233.085,29« nadomesti s številko »7.916.267,81«;
– v četrti alineji številka »7.815.262,65« nadomesti s
številko »10.275.977,15« in črta besedilo »od tega za prostorsko enoto P1 4.063.360,17 EUR, za prostorsko enoto P2
1.944.708,64 EUR, za prostorsko enoto P3 1.273.745,96 EUR,
za prostorsko enoto P5 204.258,80 EUR in za prostorsko enoto
P6 329.189,08 EUR;«;
– v peti alineji številka »152,93« nadomesti s številko »202,59«, številka »50,53« s številko »46,52«, številka
»102,40« s številko »156,07«, številka »71,84« s številko »67,69«, številka »23,02« s številko »15,09« in številka
»48,82« s številko »52,60«;
– deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»stroški za ceste in javno razsvetljavo, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje in druge javne površine vključujejo
DDV. Stroški za vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje
ne vključujejo DDV;«;
– v enajsti alineji besedilo »obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo« nadomesti z besedilom »komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo poveča oziroma zmanjša«.
10. člen
V 28. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene
rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati
prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci
posameznega voda.«.
11. člen
Grafične karte:
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:1000

3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:1000

3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu

M 1:1000

3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na geodetskem načrtu

M 1:1000
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3.5. Javne površine na katastrskem načrtu

M 1:1000

3.6. Javne površine na geodetskem načrtu

M 1:1000

4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena

M 1:1000

4.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo etaže

M 1:1000

4.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti

M 1:1000

4.4. Značilni prerezi

M 1:1000

4.5. Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija – nivo terena

M 1:1000

4.6. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav

M 1:500

4.7. Načrt intervencijskih poti

M 1:1000

4.8. Načrt odstranitve objektov

M 1:1000

se nadomestijo z novimi z enakimi naslovi in so sestavni deli
OPPN.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-27/2011-82
Ljubljana, dne 24. septembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA
3105.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za bencinski
servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09; 80/10 – ZUPUDPP
in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 31. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS,
št. 23/07 in 49/10) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za bencinski servis
ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu
»Mura« v Murski Soboti, katerega je izdelal URBIS d.o.o.,
Jezdarska ulica 3, Maribor. Na območju obdelave je v veljavi
prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).

V tem aktu se bodo določila ob uveljavitvi novega OPPN delno
spremenila.
II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil
v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje). Del gradiva se bo razgrnil
na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4,
Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in
sicer od 29. oktobra 2012 do 28. novembra 2012. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času mestne uprave ter
pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana
javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 14. novembra 2012 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale ustne pripombe.
Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega
akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno srede
28. novembra 2012. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v
knjigo pripomb, ki bo priložena gradivu na mestni upravi oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota,
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
Mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska
Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
Št. 3500-0002/2012-13(182)
Murska Sobota, dne 10. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

PODČETRTEK
3106.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec
in Podčetrtek

Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list
RS, št. 133/04), Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05),
6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 29/99) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 28. 3.
2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 115/07), Občinski svet Občine Rogatec na
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11. redni seji dne 14. 6. 2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11)
in Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 8. 6.
2012 na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 76/08, 79/09, 51/10) sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje
ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne
uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina
Podčetrtek ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in
Podčetrtek za skupno opravljanje nalog občinske uprave na
področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Rogaška Slatina,
Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. V notranjem krogu je izpisan sedež organa, in sicer: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni
občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne
uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni
načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje usmeritve
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne
uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je sestavljena enovito, brez organizacijskih enot.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in
sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije,
službe nadzora občinskih cest, komunalne inšpekcije.
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– Občinsko redarstvo: naloge redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z
zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin
ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije
vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic.
Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb
prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica
na svoji spletni strani.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in občinsko redarstvo, so prihodek proračuna
občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma
katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog
ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero
izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik
občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne
uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov
občin ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor
občinske uprave).
10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju
občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti
pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo,
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah
iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so
potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela
skupne uprave.
11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni
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uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Rogaška
Slatina.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani
občin ustanoviteljic. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje
pravic in dolžnosti prenesejo na vodjo skupne uprave.
12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede
na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Rogaška Slatina 60 %
– Občina Rogatec 20 %
– Občina Podčetrtek 20 %.
14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan
občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija.
(3) Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in
uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog
vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic,
je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima
skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k
njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina. Ostale
občine so dolžne kriti te stroške v skladu s 13. členom odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
17. člen
Župani občin ustanoviteljic s pisnim sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
18. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda
županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z
enostransko izjavo s šestmesečnim odpovednim rokom, o
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kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem
občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in
pisnega sporazuma iz 17. člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova
občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme
župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov
občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni
upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih župan
sedežne občine imenuje vodjo skupne uprave.
20. člen
(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina
ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in
opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame
skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih
upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška
ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka
prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se
izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v
skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj
glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne
občine ustanoviteljice.
21. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na
seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi
skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti
dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po
zadnji objavi.
(3) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 24/04 in
72/10).
Št. 0320-004/2012
Podčetrtek, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
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POSTOJNA
3107.

Odlok o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je
Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (v
nadaljnjem besedilu: SDOPN) objavljen v Uradnem listu RS, št. 84/10, popravek 90/10, popravek 110/10, 105/11.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
Predvidene spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj na tekstualni del odloka, na celotnem območju Občine Postojna.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V celotnem besedilu odloka se v skladu z novo enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI 2011), ki je bila sprejeta z uredbo
Vlade, Uradni list RS, št. 109/11 smiselno nadomestijo naslednja besedila:
»11221 Tri- in večstanovanjske stavbe« z besedilom »11220 Tri- in večstanovanjske stavbe«,
»11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji« z besedilom »11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji«,
»11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene« z besedilom »11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene
skupine«,
»21420 Predori in podhodi« z besedilom »21421 Predori in 21422 Podhodi«.
4. člen
V 3. členu se za obrazložitvijo izraza »Kota pritličja« dodata nova izraza z obrazložitvijo, ki se glasita:
»Kukrle predstavlja odprtino v strehi za potrebe izvedbe oken s simetrično dvokapno streho enakega naklona in kritine kot
osnovna streha, sleme frčade je pravokotno na fasadni zid. Kukrle ne sme segati do slemena oziroma do kapi. Osnovna strešina
obdaja odprtino frčade. Obodne vertikalne stranice so vzporedne oziroma pravokotne glede na fasadni zid.
Klasična frčada je podaljšek fasadnega zidu v površino strehe, ostali obodni zidovi so pravokotni na fasadni zid. Streha
frčade ima sleme pravokotno na fasadni zid, krita je z dvokapnico enakega naklona in kritine kot osnovna streha.«.
5. člen
V 5. členu se v osmem odstavku za besedo »področju« doda besedi »obrambe in«.
6. člen
V 35. členu se za sedmim odstavkom dodajo novi osmi, deveti in deseti odstavek, tako, da se osmi odstavek preštevilči v
enajsti odstavek. Besedilo novega osmega, devetega in desetega odstavka se glasi:
»(8) V Občini Postojna predstavljajo posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete na področju
kulturne dediščine, vsi objekti in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (objekti in območja kulturne
dediščine). Objekti in območja kulturne dediščine se varujejo glede na njen pravni status (kulturni spomeniki, varstvena območja
dediščine in registrirane enote kulturne dediščine) in so prikazani v prikazu stanja prostora, ki je priloga tega akta.
(9) Na objektih in območjih kulturne dediščine velja, da niso sprejemljive ureditve ali posegi, ki bi utegnili spremeniti lastnosti
vsebino in oblike ter s tem zmanjšali vrednost prepoznanih kvalitet prostora. Pri načrtovanju poselitve, razvoja v krajini in poseganju
v prostor je v teh območjih treba upoštevati tudi varstveni vidik. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine
in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Različne dejavnosti in rabe, ki se pojavljajo v prostoru, se podrejajo
omejitvam in prednostim varstva dediščine. Upoštevati je treba varstvena načela, ki zagotavljajo ohranitev kulturne funkcije
dediščine v prostoru.
(10) Pri projektiranju in pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov je potrebno na območjih in objektih kulturne dediščine
upoštevati režime in usmeritve, ki veljajo za te objekte in območja. Posegi in ravnanja, ki bi utegnili spreminjati ali degradirati lastnosti
zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, niso dopustni.«.
7. člen
V četrtem odstavku 46. člena, se spremeni besedilo tako, da se po novem glasi:
»Za enote ali podenote urejanja prostora, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo podrobni prostorski izvedbeni
pogoji, določeni za posamezno enoto ali podenoto urejanja prostora v Prilogi 1 in Prilogi 2 in skupni prostorski izvedbeni pogoji
določeni v 121. členu tega odloka.«
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Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Za enote ali podenote urejanja prostora OPN-NPIP, veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, določeni za posamezno
enoto ali podenoto urejanja prostora v Prilogi 1 in Prilogi 2 in skupni prostorski izvedbeni pogoji določeni v 123. členu tega odloka.«
8. člen
V 47. členu se spremeni besedilo tako, da se črta besedilo v drugem odstavku, ki se glasi: »(Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08).«, ter celotni tretji in četrti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 49. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– gospodarska javna infrastruktura.«.
10. člen
50. člen se spremeni tako, da:
1. se v prvem odstavku črta besedilo »ki je bil z gradbenim dovoljenjem določen za objekt iz prvega odstavka tega člena«,
2. se v četrtem odstavku nadomesti besedilo »iz drugega odstavka tega člena«, z besedilom besedilo, ki se glasi:
»Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev«.
11. člen
V 52. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, tako, da se ostali odstavki preštevilčijo. Besedilo petega
odstavka se glasi:
»Lega novih objektov mora slediti vzorcu postavitve obstoječih izvornih stavb v enoti ali podenoti urejanja prostora.«.
12. člen
V četrtem odstavku 51. člena se peta alineja nadomesti z novo, ki se glasi:
»– dopustna je namestitev vetrnic za proizvodnjo električne energije za lastne potrebe objekta.«.
13. člen
V četrtem odstavku 53. člena se spremeni besedilo tako, da se besedo »tako« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »do višine
kapi najvišjega obstoječega objekta tako«.
14. člen
5. točka 54. člena se dopolni:
»Pri obarvanju fasad je potrebno upoštevati barve, ki so določene v gradbenem dovoljenju za objekt oziroma so skladne z
določbami tega odloka in definirane s šifro in proizvajalcem. Pri objektih v območjih naselbinske kulturne dediščine v primeru, ko
ima objekt status kulturnega spomenika, pristojna služba za varstvo kulturne dediščine izdela barvno študijo, v vseh primerih pa
s soglasjem potrdi izbor barve.«
Za 9. točko 54. člena se doda nova, 10. točka, vse ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Nova točka se glasi:
»Oblika, dolžina in izvedba napuščev naj bo usklajena z identitetno podobo stavbne celote.«
11. točka 54. člena se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Barva fasad je omejena na spekter barv od bele, svetlih peščenih tonov do manj intenzivnih toplih zemeljskih tonov, močnejši
barvni odtenki se lahko uporabijo na največ 15 % fasadne površine. Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških
poslikav slepih fasad ter sakralnih objektov, gasilskih domov in objektov za kulturne dejavnosti in drugih objektov s posebnim
simbolnim pomenom. Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v naselju.«
V 12. točki 54. člena se črta beseda »večkotnimi,« za besedo »izzidki« pa se doda besedilo, ki se glasi: »krožnih ali lomljenih
večkotnih oblik«.
Za 12. točko se dodata dve novi točki, tako, da se ostale točke ustrezno preštevilčijo. Besedilo novih točk se glasi:
»Oblikovanje streh: dopustni so odtenki rdeče, rjave in sive barve. Odstopanja glede barve so dopustna v primeru namestitve
fotovoltaičnih sistemov. Oblikovanje streh, napuščev in izbor kritine naj sledi oblikovanju obstoječih, izvornih, kvalitetnih objektov
v območju.
Na objektih kulturne dediščine je dopustna le opečna nebarvana kritina (navadni bobrovci, zarezniki – strma streha (naklon od
40–45°) ali gladki korci – položna streha (naklon ca. 30°) oziroma uporaba izvorne kritine objekta. Strešna kritina nad nadstreški je
lahko tudi brezbarvna, prosojna. Strme dvokapnice so dopustne v območjih EUP z obstoječimi objekti z izvornimi strmimi strehami.
Plitve dvokapnice so dopustne v območjih EUP z obstoječimi objekti z izvornimi položnimi strehami. Za objekte, ki so varovani
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je treba tudi za dela v zvezi z vzdrževanjem objektov pridobiti soglasje organa,
pristojnega za varstvo kulturne dediščine.«
15. člen
V četrtem odstavku 55. člena se prvi stavek nadomesti s sledečim besedilom: »Kadar obstaja nevarnost rušenja terena ali
plazenja je dovoljena gradnja opornega zidu maksimalne višine 1,50 m nad terenom. Če je potrebno zaradi terenskih razmer
zgraditi oporni zid višji od 1,50 m nad terenom, se višinske razlike premostijo v kaskadah.«
16. člen
V četrtem odstavku 56. člena se besedi »površin« dodata črki »ah«.
17. člen
58. člen se spremeni tako, da se v:
1. prvi alineji tretjega odstavka besedilo »od 400 m2 do 800 m2« nadomesti z: »v območjih SS od 400 m2 do 800 m2 in v
območjih SK minimalno 600 m2«,
2. četrti točki za »oznako j« doda besedilo »in za območja vaških jeder.«
3. petem odstavku na koncu stavka doda: », razen pri spremembi podstrehe v mansardo brez dvigovanja kote slemena ter
kolenčnega zidu«,
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4. šestem odstavku beseda »dovoljeno« nadomesti z »dovoljena«,
5. desetem odstavku letnica »1976« popravi v »1967« ter beseda »upravno« nadomesti z »ustrezno«.
18. člen
V 60. členu se v prvem odstavku beseda »javnih« nadomesti z »javnim«, obenem se črta deseti odstavek, ostali odstavki
pa se skladno preštevilčijo.
19. člen
62. člen se spremeni tako, da se v:
1. prvem in drugem odstavku za besedo »potrebe« doda besedilo, ki se glasi: »in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti«.
2. tretjem odstavku za besedo »Škarpe« črta beseda »in«, ter za besedo »zidovi« doda besedilo, ki se glasi: », protihrupne
ograje, palisade, lovilne mreže, prosto viseče mreže, obore za rejo divjadi, ograje za pašo živine, začasni objekti, nadkrite
čakalnice na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura ali druga prostorska instalacija,
večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, konfini in drugi elementi urbane opreme«.
3. desetem odstavku za besedo »fasade« doda besedilo, ki se glasi: »in objekti za oglaševanje«.
4. celoti črtajo šesti, sedmi, osmi, deveti ter enajsti in dvanajsti odstavek, ostali odstavki se skladno preštevilčijo.
20. člen
V besedilu 64. člena se na koncu enajstega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »in da je omogočeno njihovo nemoteno
obratovanje in vzdrževanje«, ter črta dvanajsti odstavek, ostali odstavki se skladno preštevilčijo.
21. člen
V besedilu osmega odstavka 65. člena se črtata besedi »tega pravilnika«, ravno tako se črta beseda »in«, ki stoji neposredno
za besedo »predpisov«.
22. člen
V besedilu prve točke 66. člena se za besedo »obiskovalce« doda besedilo: », razen v primeru rekonstrukcije ali pri
spremembi namembnosti, ki ni namenjena stanovanjem in bivanju, v območju s tipološko oznako j.«
23. člen
V 69. členu se v naslovu črta besedilo »za gradnjo in urejanje«, v enajstem odstavku se črta beseda »obvezno«, v dvanajstem
členu pa se beseda »hidratno« popravi v »hidrantno«
24. člen
73. člen se spremeni tako, da se:
1. V drugem odstavku beseda »področju« zamenja z besedo »območju« in črta besedilo »z javnih površin na naravne in
ustvarjene prostorske dominante«, ki se nadomesti z »ter naravnih in ustvarjenih prostorskih dominantah«.
2. V petem odstavku se beseda »gradnja« popravi v »gradnjo«.
3. V šestem odstavku se za besedo »glede« doda nova beseda »velikosti« ter črta beseda »veličin«.
25. člen
V besedilu 78. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vsa varovanja in ostali pravni režimi, ki izhajajo iz drugih predpisov so prikazana v Prikazu stanja prostora.«
26. člen
V celoti se nadomestijo 79. člen, 80. člen, 81. člen, 82. člen ter 83. člen, z novimi členi, tako da se glasijo:
»79. člen
(skupni prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine)
(1) Na območjih varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski
izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(2) V primeru neskladja ostalih določb odloka OPN s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne
dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(4) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije
viškov materialov ipd.
(5) S prostorsko izvedbenimi pogoji se podpira obnovo starih stavb s tradicionalnimi materiali (kamen, les, slama itd.).
(6) Stare stavbe oziroma enote dediščine naj služijo kot podlaga projektantom za izdelavo projektov gradbene dokumentacije
tudi izven varovanih območij dediščine.
(7) Pri načrtovanju razvoja na področju turizma in rekreacije je potrebno omogočiti dostop javnosti do kulturnih spomenikov. To
naj velja za vsa območja turizma in rekreacije v občini. Za območja kulturne dediščine pa velja, da se lahko na njih poleg prvotnih
funkcij umeščajo tudi tista, ki služijo turistični dejavnosti ali jo dopolnjujejo.
(8) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih
elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.
(9) Za gradnje in posege na območjih in objektih kulturne dediščine, kulturnih spomenikov, vplivnih območij registrirane
kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne
dediščine.
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(10) Za arheološko raziskavo in odstranitev arheološke ostaline ter za raziskave in odstranitev dediščine je treba pridobiti
kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine.
80. člen
(kulturni spomenik)
Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten razglasitveni
akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik in njihovo vplivno območje velja
varstveni režim iz razglasitvenega akta.
81. člen
(varstvena območja dediščine)
Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstveno območje
dediščine velja varstveni režim iz razglasitvenega akta.
82. člen
(registrirana kulturna dediščina)
Za registrirano nepremično kulturno dediščino, ki ni spomenik, njegovo vplivno območje ali varstveno območje veljajo
prostorski izvedbeni pogoji v skladu z aktom o določitvi varstvenih območij dediščine ali prostorski izvedbeni pogoji, ki jih opredeljuje
ta akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski
izvedbeni pogoji tega akta.
83. člen
(pogoji za posamezne enote registrirane kulturne dediščine)
(1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in
prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote
kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(3) Pri posegih na registrirani memorialni dediščini, ki ogrožajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in
prepoznavne značilnosti ter materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, velja da:
– na območjih enot memorialne dediščine je le izjemoma dovoljeno postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih
elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine,
– komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine,
– za znamenja, kapelice, NOB spomenike, korita in vodnjake, ki nimajo opredeljenega vplivnega območja, je za posege v
10 m pasu v odprtem prostoru in v 5 m pasu v območju naselij potrebno pridobiti kulturovarstvene smernice in soglasje,
– spominske in napisne plošče se varujejo na isti lokaciji in v istem kontekstu.
(4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo za posamezno območje ugotovljene varovane vrednote
kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa).
(5) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo ugotovljene varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(6) Registrirana arheološka najdišča se varujejo pred posegi, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenil njihov
vsebinski in prostorski kontekst. Glede na dediščino so lahko prepovedani posegi kot so:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
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(7) V posamezna registrirana arheološka najdišča, ki so znotraj naselij in v prostore robnih delov najdišč, so izjemoma
dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(8) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se
priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(9) V primeru odkritja nove kulturne dediščine je potrebno o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske
plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju
arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
(10) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(11) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo poglede iz okolice.«
27. člen
V 84. členu se v drugem odstavku popravi besedo »razglašeni« v »razglašena« in »določeni« v »določena«.
28. člen
V 91. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »objekti« doda besedilo »ali ustrezne protipožarne ločitve«.
29. člen
95. člen se spremeni tako, da se:
1. v naslovu člena za besedo »varnost« doda besedo »in«,
2. v tretjem odstavku besedilo »Na območju naselja Postojna« nadomesti z »Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij
z več kot 5000 prebivalci«.
3. v petem odstavku za zadnjim stavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Zaklonišča je potrebno graditi na ureditvenih območjih
mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci.«
4. osmi odstavek se v celoti briše.
30. člen
V 100. členu se v celoti črtata tretji in četrti odstavek.
31. člen
V 103. členu se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
SS – e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska gradnja
Tipologija zazidave: a, b
Vrste dopustnih dejavnosti so bivanje,
dopustne pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti, ki nimajo povečanih negativnih vplivov
na okolje do 50 % BEP posameznega objekta.
Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi)
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov
Vrsta dopustnih gradenj:
– Za obstoječe tipe objektov b niso dovoljene nadzidave.
– Dopustna je izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
– Osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi okni.
– Dopustne so zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov a:
tipi objektov b:
FI do 0,4
FI do 0,6
FZ do 40 %
FZ do 50 %
FOZP nad 30 %
FOZP nad 25 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Vertikalni gabariti:
– Kota slemena novega objekta ne sme biti višja od 11,00 m nad koto urejenega terena.
SS – e2 – stanovanjske površine – enodružinska gradnja
Tipologija zazidave: a, ac, c
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:
pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za
prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod pogojem, da nimajo povečanih
negativnih vplivov na okolje.
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Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi),
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Pogojno dopustne stavbe:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 200 m2 BEP,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12301 Trgovske stavbe do 250 m2 BEP,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),
– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,
– 12420 Garažne stavbe.
Dopustne gradnje in dela:
– Spremembe namembnosti stavb so dovoljene za dopustne dejavnosti do 50 % BEP stavbe za dopustne dejavnosti.
– Dopustne so zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov a:
tipi objektov c:
tipi objektov a z dopolnilno dejavnostjo
FI do 0,4
FI do 0,6
ac:
FZ do 40 %
FZ do 50 %
FI do 0,4
FOZP nad 30 %
FOZP nad 25 %
FZ do 40 %
FOZP nad 30 %
Vertikalni gabariti:
– Tipologija objektov a, ac in c: dovoljena višina objekta do 11,00 m.
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Tip objekta c je lahko oblikovan skladno s programskimi zahtevami dejavnosti, vendar ne sme imeti maksimalnega tlorisnega
gabarita večjega od ostalih stavb v enoti ali podenoti urejanja prostora.
Strehe:
– Strehe objektov tipa ac in c so lahko ravne.
Fasade:
– Objekti tipa ac in c imajo fasade oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.
Velikost in oblika gradbene parcele:
– Gradbene parcele za objekte dopolnilnih dejavnosti c se oblikujejo tako, da obsegajo vse potrebne funkcionalne površine in
lahko odstopajo od velikosti parcel v EUP.
Ostala merila in pogoji:
– 12510 obrtne delavnice: objekti tipa ac se lahko gradijo na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo. V
tem primeru morajo BEP, namenjene stanovanjski dejavnosti, dosegati v obeh stavbah skupaj vsaj 50 %.
– Objekti tipa c se lahko gradijo na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo ali kot samostojni objekti z
lastno gradbeno parcelo.

SS – e3 – stanovanjske površine – enodružinska gradnja z večstanovanjsko gradnjo in spremljajočimi dejavnostmi
Tipologija zazidave: a, ac, av, c, j
Dopustne dejavnosti poleg bivanja:
pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za
prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod pogojem, da nimajo povečanih
negativnih vplivov na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe do 4 stanovanja,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Vrste pogojno dopustnih stavb:
– 12301 Trgovske stavbe do 350 m2 BEP,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo dvorane za družabne prireditve,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 250 m2 BEP,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 200 m2 BEP),
– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,
– 12420 Garažne stavbe
Dopustne gradnje in dela:
– Zasteklitve balkonov in ureditve zimskih vrtov.
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Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov a
tipi objektov ac
tipi objektov c
tipi objektov j
tipi objektov av
FSI do 0,4
FSI do 0,5
FSI do 0,6
FSI do 0,6
FSI do 1,2
FZ do 40 %
FZ do 40 %
FZ do 50 %
FZ do 50 %
FZ do 30 %
FOZP nad 30 %
FOZP nad 30 %
FOZP nad 25 %
FOZP nad 20 %
FOZP nad 30 %
Velikost in zmogljivost objektov:
Tipologija objektov a, ac, c, av in j:
– Dovoljena višina objekta do 11,00 m.
Tipologija objektov j:
– Višina objektov se ohranja.
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Novogradnja objekta tipa c je lahko oblikovana skladno s programskimi zahtevami dejavnosti, vendar ne sme imeti maksimalnega
tlorisnega gabarita in volumna večjega od ostalih stavb v enoti ali podenoti urejanja prostora.
– Objekti tipa av lahko odstopajo od velikosti obstoječih tlorisnih gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.
– Za objekte tipologije j velja, da so dopustne samo nadomestne gradnje in rekonstrukcije s povečavo do 10 % BEP.
Oblikovanje streh:
– Strehe morajo imeti naklon, ki ne sme biti manjši od 36 stopinj.
– Strehe objektov tip ac, c in av so lahko ravne.
– Strehe na območjih s tipologijo j so krite z rdečo opečno kritino ali korci.
– Nadstreški pri vhodih v objekte morajo upoštevati določene gradbene meje ob cestah.
– Streha nadstreškov je lahko ravna.
Oblikovanje fasad:
Objekti tipa c imajo fasade oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.
SS – v1 – stanovanjske površine – večstanovanjska gradnja brez dejavnosti
Tipologija zazidave: av, bv
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:
dopustne pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti, ki nimajo povečanih negativnih vplivov
na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Dopustne gradnje in dela:
– Sprememba namembnosti za dovoljene dejavnosti je dovoljena v pritličjih stavb.
– Izravnava višin zakonito zgrajenih objektov, kadar razlika v višinah objektov ni bila določena z enotno rešitvijo gradnje do višine
najvišjega obstoječega objekta.
– Preureditev podstrešij v stanovanja.
– Postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem, da so enotno oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi,
kot je bilo določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo; če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo ustreznih
določb, so ograje lahko lesene ali žičnate in ozelenjene, višina do 160 cm.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov av
tipi objektov bv
FI do 1,2
FI do 1,2
FZ do 20 %
FZ do 30 %
FOZP nad 35 %
FOZP nad 35 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Nove stavbe morajo imeti enake višinske gabarite, kakor obstoječi večstanovanjski objekti v območju. Tlorisni gabariti lahko
odstopajo +-10 %.
– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna izvedba ravne strehe ali terase.
– Streha nadstreškov je lahko ravna.
Ostala merila in pogoji:
– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z
namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja BEP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev
objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
– Ograjevanje gradbenih parcel večstanovanjskih objektov ni dovoljeno.
SS – v2 – stanovanjske površine – večstanovanjska gradnja
Tipologija zazidave: av, bv, c
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:
pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za
prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske vzgoje, gostinstvo in turizem pod pogojem, da nimajo povečanih
negativnih vplivov na okolje.
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Vrste dopustnih stavb:
– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Pogojno dopustne stavbe:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo dvorane za družabne prireditve,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci),
– 12301 Trgovske stavbe do 500 m2 BEP,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice do 250 m2 BEP,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 300 m2 BEP).
Dopustne gradnje in dela:
– Sprememba namembnosti pritličij za dovoljene dejavnosti, izravnava višin zakonito zgrajenih objektov, kadar razlika v višinah
objektov ni bila določena z enotno rešitvijo gradnje.
– Preureditev podstrešij v stanovanja.
– Postavitev ograj atrijskih stanovanj, pod pogojem, da so enotno oblikovane za celoten niz atrijskih stanovanj v posamezni stavbi.
– Če v osnovnem dokumentu h gradbenem dovoljenju ni bilo ustreznih določb za oblikovanje, so ograje lahko lesene ali žičnate
in ozelenjene, višina do 160 cm.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov av
FI do 1,2
FZ do 20 %
FOZP nad 35 %

tipi objektov bv
FI do 1,2
FZ do 30 %
FOZP nad 35 %

Merila in pogoji za oblikovanje:
– Nove stavbe tipologije av, bv morajo imeti enake višinske gabarite kakor obstoječi večstanovanjski objekti v območju. Za nove
stavbe tipologije c je dopustna višina do 11,0. Tlorisni gabariti lahko odstopajo +-10 %.
– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna izvedba ravne strehe ali terase.
– Objekti tipa c so lahko oblikovani skladno s funkcionalnimi zahtevami dejavnosti.
Ostala merila in pogoji:
– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z
namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev
objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
– Ograjevanje gradbenih parcel večstanovanjskih objektov ni dovoljeno.

SB – stanovanjske površine za posebne namene
Tipologija zazidave: av, bv
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja:
dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost območja in nimajo povečanih negativnih vplivov na stanovanjsko okolje.
Vrsta dopustnih stavb:
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 12420 Garažne stavbe,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov av:
FI do 1,0
FZ do 20 %
FOZP nad 35 %

tipi objektov bv:
FI do 1,2
FZ do 30 %
FOZP nad 35 %

– Merila in pogoji za oblikovanje:
– V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je možna izvedba ravne strehe ali terase.
Ostala merila in pogoji:
– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipologije a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z
namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev
objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.

SP – površine počitniških hiš
Tipologija zazidave: a
Vrste dopustnih dejavnosti bivanje
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Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe, BEP do 80 m2
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov
Vrste pogojno dopustnih stavb:
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
Tipi objektov a:
FI do 0,4
FZ do 30 %
FOZP nad 40 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Višina objektov:
– Dovoljena višina objekta do 8,00 m.
– Gradbena parcela ne sme biti manjša od 250 m2 in večja od 500 m2.

SK – v – površine podeželskega naselja-površine kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in stanovanja
Tipologija zazidave:
a-j, d-j, c, a, ac
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja, kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji še spremljajoče dejavnosti: gostinstvo,
turizem, trgovina, poslovne dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Dejavnosti so dopustne pod pogojem, da nimajo
povečanih negativnih vplivov na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Pogojno dopustne stavbe:
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 122 Upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dopustne so samo dvorane za družabne prireditve,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
– 12721 Stavbe za verske obrede,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje samo stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim programom,
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti,
– 12730 Kulturni spomeniki.
Na območjih tipologije j gradnja bazenov, rastlinjakov in steklenjakov ni dovoljena.
Dovoljena je izgradnja do 2 parkirišč:
– za avtobuse,
– za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in
– za priklopnike teh motornih vozil za potrebe opravljanja teh dejavnosti.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
Tipi objektov a-j, d-j,a, ac:
FI do 0,5
FZ do 40 %
FOZP nad 30 %

Tipi objektov c:
FI do 0,6
FZ do 50 %
FOZP nad 25 %

Merila in pogoji za oblikovanje:
Vertikalni gabariti, višina objektov:
Tipologija objektov a, d-j:
– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m
Tipologija objektov ac in c:
– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
Tipologija objektov a-j:
Dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1+ 1M. Dovoljena višina objekta do 12,00 m.
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Oblikovanje tlorisnih gabaritov:
– Praviloma so objekti vzdolžnega tlorisa v razmerju najmanj 1:1,7.
– Objekti tipa ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta
dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno, tako da tvorijo zaprta dvorišča.
Oblikovanje fasad:
– Izbor fasadnih materialov se mora zgledovati po obstoječih izvornih kompleksih/objektih v (pod)enoti urejanja prostora.
– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija balkonskih vrat z oknom.
– Ohranjati je potrebno vse kvalitetne arhitekturne detajle (kamniti okvirji oken, vrat, nadzemni oklepi vodnjakov, štukaturni elementi
fasad, uvozne kalone na dvorišča, kovane mreže na oknih ...) na obstoječih objektih.
– Za novogradnje objektov tipa a in a-c je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz oblikovanja objekta v skladu s
kvalitetnimi vzori izvornega oblikovanja sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od gradbene parcele načrtovanega objekta.
Merila in pogoji za oblikovanje streh:
Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica (naklon od 35° do 45°) in plitva dvokapnica (naklon od 20° do 30°).
Strma dvokapnica:
– Oblikovanje napuščev naj se zgleduje pri izvorni obliki strešnega napušča: kratki (ca. 30 cm), zidani iz kamnitih skrl ali leseni,
največkrat polkrožno zaključeni.
– Dopusten je tudi širok napušč (hiša s »podstreškom«), ki je lesen, raven in ometan.
– Dopustni so naslednji zaključki strešin:
– zaključek na čop, z lesenim ali zidanim zatrepom ter frčado, kukrle na strehi,
– zaključek s čopom in trikotniško zaključenim zatrepom,
– zaključek brez čopa.
– Dopustna je izvedba kurkla in nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne
konstrukcije.
Plitva dvokapnica:
– Dopusten je trikotniško zaključen zatrep.
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
– Za obstoječe objekte in novogradnje v območju gradnja kukerlov ni dovoljena. Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji
za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
– Dodatno osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi okni. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij
morajo biti odmaknjene od kapi in slemen.
Lega objektov na parceli:
– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov
sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za gradnjo načrtovanega objekta.
Ostala merila in pogoji:
– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov.
– Postavljanje ograj ni dopustno.
SK – k – površine podeželskega naselja, površine kmetij
Tipologija zazidave: a, ac
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja še: kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji so dopustne spremljajoče poslovne
dejavnosti. Dejavnosti so dopustne pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.
Vrsta dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 200 m2 BEP),
– 12510 Industrijski objekti – dopustne so samo delavnice za dopustne dejavnosti do velikosti BEP 200 m2,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
FI do 0,5
FZ do 30 %
FOZP nad 30 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Vertikalni gabariti, višina objektov:
Tipologija objektov a:
– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
Tipologija objektov ac:
– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
Oblikovanje tlorisnih gabaritov:
– Tlorisni gabariti morajo biti v razmerju krajše stranice napram daljši stranici praviloma najmanj 1:1,5.
– Objekti tip ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta
dvorišča ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno, tako da tvorijo zaprta dvorišča.
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– Novogradnje objekta tipa c so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti, a ne smejo imeti maksimalnega
tlorisnega gabarita večjega od ostalih stavb v (pod)enoti urejanja prostora.
– Objekt tipa ac lahko odstopa od obstoječih tlorisnih gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.
Oblikovanje fasad:
– Objekti tipa a-c in c imajo fasade oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.
– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija balkonskih vrat z oknom.
Merila in pogoji za oblikovanje streh:
Dopustni obliki strehe sta strma dvokapnica (naklon od 35° do 45°) in plitva dvokapnica (naklon od 20° do 30°).
Strma dvokapnica:
– Oblikovanje napuščev naj se zgleduje pri izvorni obliki strešnega napušča: kratki (ca. 30 cm), zidani iz kamnitih skrl ali leseni,
največkrat polkrožno zaključeni.
– Dopusten je tudi širok napušč, ki je lesen, raven in ometan.
– Dopustni so naslednji zaključki strešin:
– zaključek na čop, z lesenim ali zidanim zatrepom ter frčado, »čubo« na strehi.
– zaključek s čopom in trikotniško zaključenim zatrepom,
– zaključek brez čopa.
– Dopustna je izvedba kukrla in nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne
konstrukcije.
Plitva dvokapnica:
– Dopusten je trikotniško zaključen zatrep.
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
– Za obstoječe objekte in novogradnje v območju gradnja »kukerlov« ni dovoljena. Dopustna je nadzidava v skladu z merili in
pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
– Dodatno osvetljevanje podstrešja je dopustno samo s strešnimi okni. Odprtine za osvetljevanje mansard in izkoriščenih podstrešij
morajo biti odmaknjene od kapi in slemen. Trapezna ali trikotna strešna okna niso dovoljena.
– Strehe objektov tipa ac so lahko ravne ali naklona do 10 stopinj.
Lega objektov na parceli:
– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov
sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za gradnjo načrtovanega objekta.
Ostala merila in pogoji:
– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov.
– 12510 obrtne delavnice, objekt tipa a-c se lahko gradijo na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo.
V tem primeru morajo BEP, namenjene stanovanjski dejavnosti, dosegati vsaj 50 % v obeh stavbah skupaj.

SK – e – površine podeželskega naselja – enodružinska stanovanjska gradnja z dejavnostmi
Tipologija zazidave: a, ac, c
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti: gostinstvo, turizem, trgovina, poslovne dejavnosti,
dejavnosti predšolske vzgoje. Dejavnosti so dopustne pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi), ki služijo samo za
potrebe območja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi,
parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine), ki služijo samo za potrebe območja,
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Vrste pogojno dopustnih stavb:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 122 Upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
– 12420 Garažne stavbe
– 12510 Industrijski objekti: dopustne so samo delavnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (stavbe za predšolsko vzgojo, jasli in vrtci)
– 12730 Kulturni spomeniki.
Vrste pogojno dopustnih stavb lahko obsegajo do 30 % stavb v pripadajoči enoti ali podenoti urejanja prostora.
Dopustne gradnje in dela:
– Dopustna je nadzidava v skladu z merili in pogoji za oblikovanje in izraba podstrešij brez sprememb strešne konstrukcije.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
Tipi objektov a, ac:
FI do 0,5
FZ do 30 %
FOZP nad 30 %

Tipi objektov c:
FI do 0,6
FZ do 50 %
FOZP nad 25 %
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Merila in pogoji za oblikovanje:
Vertikalni gabariti, višina objektov:
Tipologija objektov a:
– Plitva streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 1 + 1M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
– Strma streha: dovoljen višinski gabarit do (K) + P + 2M. Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
Tipologija objektov ac:
– Dovoljena višina objekta do 10,00 m.
Oblikovanje tlorisnih gabaritov:
– Tlorisni gabariti morajo biti v razmerju krajše stranice napram daljši stranici praviloma 1:1,5.
– Objekti tipa ac in pomožni objekti naj nadaljujejo niz ali pa se zgradijo pravokotno na osnovni objekt, tako da se tvorijo zaprta
dvorišča, ali naj z glavnim objektom ležijo vzporedno, tako da tvorijo zaprta dvorišča.
– Novogradnje objekta tipa c so lahko oblikovane skladno s programskimi zahtevami dejavnosti, a ne smejo imeti maksimalnih
tlorisnih gabaritov večjih od ostalih stavb v (pod)enoti urejanja prostora.
– Objekt tipa ac lahko odstopa od obstoječih tlorisnih gabaritov enostanovanjskih objektov do +30 %.
Oblikovanje fasad:
– Objekti tipa a-c in c imajo fasade oblikovane skladno z dejavnostjo, ki je v stavbi predvidena.
– Za osvetljevanje prostorov se ne uporablja kombinacija balkonskih vrat z oknom.
Merila in pogoji za oblikovanje streh:
Enako kot za podrobnejšo namensko rabo SK-v.
– Strehe objektov tipa ac so lahko ravne ali naklona do 10 stopinj.
Lega objektov na parceli:
– Za novogradnje objektov je obvezna sestavina PGD za poseg v prostor prikaz lege objekta v skladu z legami izvornih objektov
sosednjih objektov v oddaljenosti r = 50 m od zemljišča za gradnjo načrtovanega objekta.
Ostala merila in pogoji:
– Za obstoječe vrste stavb, ki na območju niso dopustne, je dovoljeno samo vzdrževanje ter gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov.
– 12510 obrtne delavnice, objekt tipa a-c, se lahko gradijo na gradbeni parceli stanovanjskega objekta z dopolnilno dejavnostjo.
«.
32. člen
V 104. členu, se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
Tipologija zazidave: c, av, bv
Vrste dopustnih dejavnosti: bivanje, trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne
uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, verske, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.
Vrste dopustnih stavb:
– 11221 Tri in večstanovanjske stavbe,
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene parcele),
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstvo,
– 12650 Športne dvorane,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
tipi objektov av:
tipi objektov bv:
tipi objektov c:
FI do 1,2
FI do 1,2
FI do 1,2
FZ do 30 %
FZ do 40 %
FZ do 40 %
FOZP nad 30 %
FOZP nad 30 %
FOZP nad 25 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Oblikovanje objektov tipologije av, bv:
– Oblikovanje streh naj sledi oblikovanju obstoječih objektov na območju. V primeru, da imajo obstoječe stavbe dvokapnico, je
možna izvedba ravne strehe ali terase.
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– Barve kritin morajo biti usklajene – enake.
– Nadstreški pri vhodih v objekte morajo upoštevati določene gradbene meje ob cestah.
– Streha nadstreškov je lahko ravna.
Oblikovanje objektov tipologije c je skladno s funkcionalnimi zahtevami, funkcijo in lego objekta v enoti, pri tem pa ne sme presegati
obstoječih višinskih gabaritov v enoti ali podenoti.
Ureditev gradbene parcele:
– Višinska kota urejenega zemljišča na meji z javno cesto ne sme biti nižja od višinske kote te ceste.
– Uvoz na dvorišče se uredi z javne ceste.
– Pri namenu in ureditvi zunanjih prostorov objektov se upošteva, da je pol-javni prostor med stavbo in ulico ali trgom oziroma
drugimi javnimi prostori obravnavan skladno s pogoji urejanja in oblikovanja ožje in širše okolice (ulice, trga ...). Dvoriščni del
gradbenih parcel oziroma zasebni del ob stranskih fasadah objektov se uredi skladno s potrebami dejavnosti. Skladiščenje (vseh
vrst) mora biti v stavbah; skladiščenje na prostem ni dovoljeno.
– Za ozelenitev pol-javnega prostora se upoštevajo zasaditve oziroma hortikulturne ureditve širšega, enovito oblikovanega
prostora (ulica, trg ...). Pri tem se prednostno uporablja avtohtono zelenje.
Ostala merila in pogoji:
– Če se v območju CU nahajajo obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa a, b, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije,
vzdrževalna dela in odstranitev objektov ter gradnja enostavnih objektov in nezahtevnih objektov.
– Kadar gre za zapolnitev vrzeli med že zgrajenimi tovrstnimi objekti, je izjemoma dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov tipa
a, b, gradnja je dovoljena pod pogoji za območja SS – e2.
– V stanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah in drugih javnih površinah je treba praviloma zagotoviti javna pritličja.
– Objekti ne smejo s strešnimi napušči ali drugimi stavbnimi elementi presegati parcelno mejo. Pomožni in nezahtevni objekti
morajo biti locirani v ozadju gradbene enote.
– Objekti morajo biti znotraj gradbene enote umeščeni tako, da je možno zagotoviti ustrezne sanitarno higienske pogoje za objekte
na tej parceli in sosednjih gradbenih parcelah (osončenje, prevetritev itd.).
– V celotnem območju urejanja ni dovoljeno postavljati novih dominant v prostoru.
CD – i – območje centralnih dejavnosti namenjeno izobraževanju
Tipologija zazidave: c
Vrste dopustnih dejavnosti: izobraževanje, rekreacijske in športne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem
in nimajo dodatnih prekomernih vplivov na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 12113 Gostilne, restavracije in točilnice do 100 m2 BEP: samo za potrebe območja,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, samo stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko
izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole,
– 12650 Športne dvorane,
– 12620 Muzeji in knjižnice.
Vrste pogojno dopustnih stavb:
– 12420 Garažne stavbe,
– 24110 Športna igrišča (samo igrišča za športe na prostem kot so nogomet, tenis, košarka, baseball, ragbi, vodni športi),
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo otroška in druga javna igrišča, zelenice in druge
urejene zelene površine),
– 2302 – Energetski objekti – dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.
Dopustne gradnje in dela:
– Sprememba namembnosti v skladu z namembnostjo iz do 40 % BEP stavbe za dovoljene dejavnosti.
Stopnja izkoriščenosti:
tipi objektov c
FI do 1,2
FZ do 40 %
FZOP skladno z normativi dejavnosti
Na podlagi normativov za posamezno dejavnost so dopustni tudi odstopi od zgoraj navedenih vrednosti.
Ostala merila in pogoji:
– Če se v območju nahajajo obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z
namembnostjo območja, so na teh objektih dopustne rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev
objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
CD – c – območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih obredov
Tipologija zazidave: c
Vrste dopustnih dejavnosti: kulturne, verske dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem in nimajo dodatnih
prekomernih vplivov na okolje.
Vrste dopustnih stavb:
– 1272 Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe.
Pogojno dopustne kot dopolnilna dejavnost (župnišče)
– 11100 Enostanovanjske stavbe.
Ostala merila in pogoji:
– Če so v območju obstoječi eno in dvostanovanjski objekti tipa a ali b ali drugi nestanovanjski objekti, ki niso skladni z
namembnostjo območja oziroma ne služijo opravljanju osnovne dejavnosti, so na teh objektih dopustne spremembe namembnosti
za dovoljene dejavnosti, rekonstrukcije (brez povečanja BTP objekta), vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
«.
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33. člen
V 105. členu, se v celoti nadomestijo drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
IP – površine za industrijo
Tipologija zazidave: f, ac, av, e
Vrste dopustnih dejavnosti: proizvodne in poslovne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti: trgovina, skladiščenje, strokovne,
tehnične znanstvene dejavnosti, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo območjem.
Izkjučujoča dejavnost: bivanje.
Vrste dopustnih stavb:
– 12510 Industrijske stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– 22232 Čistilne naprave,
– 23020 Energetski objekti,
– 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 24203 Odlagališča odpadkov – zbirni center za odpadke,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju),
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 300 m2 BTP),
– 12303 Bencinski servisi,
– 12420 Garažne stavbe,
– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb,
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo druga javna igrišča, zelenice in druge urejene
zelene površine),
– 2302 Energetski objekti.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
FZ: do 60 %
FI do 1,2
FZOP nad 20 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
– Višina novih objektov se prilagaja višini že zgrajenih objektov v EUP, če tehnološki proces ne zahteva drugače, kar mora biti v
PGD posebej utemeljeno.
– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji zemljišče s stavbo.
Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna stran objekta.
Oblikovanje fasad:
– Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.
Oblikovanje streh:
– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali streho z nagibom do 8º; Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno streho
40º (+/-10 %); v tem primeru mora biti sleme strehe vzporedno z daljšo stranico objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se
sleme orientira vzporedno s plastnicami.
– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40º +-10 % je možen v primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, ko bi
prizidek z drugačnim naklonom strehe od obstoječega, lahko pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej utemeljeno.
Ostala merila in pogoji:
– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge
proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.

IG – območje gospodarske cone
Tipologija zazidave: f, av, e, ac
Vrste dopustnih dejavnosti: proizvodne, prometne, skladiščne, obrtne in poslovne dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti: trgovina,
strokovne, tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo območjem.
Izkjučujoča dejavnost: bivanje.
Vrste dopustnih stavb:
– 12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodno obrt in servise),
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
– 12303 Bencinski servisi,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 2000 m2),
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju),
– 12420 Garažne stavbe,
– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport – na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb,
– Parkirne površine in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 ton, za avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil,
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo druga javna igrišča, zelenice in druge urejene
zelene površine),
– 2302 Energetski objekti.
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Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
FZ: do 60 %
FI do 1,0
FZOP nad 20 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Višina objektov:
– Višina novih objektov se mora prilagajati višini že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora, če tehnološki proces ne zahteva
drugače.
– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če pločnika ni) na katere meji gradbena parcela.
Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna stran objekta.
Oblikovanje fasad:
– Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. Glavne fasade morajo biti orientirane proti javnim cestam.
Oblikovanje streh:
– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali streho z nagibom do 8º.
– Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno streho 40º (+/-10 %); v tem primeru mora biti sleme strehe vzporedno z daljšo stranico
objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme orientira vzporedno s plastnicami. Kritina strme strehe mora biti opečna
v naravni oranžno-opečni barvi.
– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40º je možen v primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, ko bi prizidek
z drugačnim naklonom strehe od obstoječega lahko pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej utemeljeno.
Ostala merila in pogoji:
– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge
proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.

IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Tipologija zazidave: f, ac
Vrste dopustnih dejavnosti: kmetijska proizvodnja, reja živali, ter spremljajoče dejavnosti: trgovina, skladiščenje, strokovne,
tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti, ki služijo območjem.
Izključujoča dejavnost: bivanje.
Dopustne vrste stavb:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 12712 Stavbe za rejo živali,
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 22232 Čistilne naprave,
– 2302 Energetski objekti.
Če služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma če dopolnjujejo osnovno namembnost območja, so
dopustne tudi naslednje stavbe:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe do 300 m2 BTP,
– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva do 500 m2 BTP.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
FZ: do 60 %
FI: do 1,0
FZOP: nad 30 %
Merila in pogoji za oblikovanje:
Višinski gabariti in višine objektov:
– Višina novih objektov naj se prilagaja višini že zgrajenih objektov v enoti urejanja prostora, če tehnološki proces ne zahteva
drugače.
– Višina objektov je dovoljena do gabarita (K)P+1M.
– Višina objekta je dovoljena do višine 11,00 m.
– Višinska kota pritličja ne sme biti nižja od nivoja pločnika oziroma javnih cest (če pločnika ni), na katere meji zemljišče s stavbo.
Kolikor višinska kota javnih cest varira, se kota pritličja prilagodi tisti cesti, na katero je orientirana glavna stran objekta.
Oblikovanje streh:
– Objekti, širši od 10 m, imajo lahko samo ravno streho ali streho z nagibom do 8º.
– Ožje stavbe imajo lahko tudi nagnjeno streho 40º (+/-10 %); v tem primeru mora biti sleme strehe vzporedno z daljšo stranico
objekta. Pri umeščanju stavb v nagnjen teren se sleme orientira vzporedno s plastnicami. Kritina strme strehe mora biti opečna
v naravni oranžno-opečni barvi.
– Drugačen naklon od ravnega ali od naklona 40º (+/-10 %) je možen v primeru rekonstrukcije ali dozidave obstoječih stavb, ko bi
prizidek z drugačnim naklonom strehe od obstoječega lahko pomenil oblikovno neskladje, kar mora biti v PGD posebej utemeljeno.
Pri izvedbi strešnih oken za osvetljevanje mansard je potrebno omejiti njihovo število na nujno potrebni minimum.
Ostala merila in pogoji:
– Če so v območju IK stanovanjski objekti tipa a, b ali drugi objekti, ki po namenski rabi ne sodijo v IK, so na teh objektih dopustne
samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev objektov.
– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge
proizvodne stavbe pa v notranjosti kompleksov.
«.
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34. člen
V 106. členu, se v celoti nadomesti drugi odstavek in tabele z novimi tabelami, tako da se glasijo:
»Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
BT – površine za turizem
Tipologija zazidave: c, a, b
Dopustne vrste dejavnosti: gostinstvo in turizem, trgovina, storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, verske, razvedrilne,
rekreacijske in športne dejavnosti.
Dopustne vrste stavb:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12303 Bencinski servisi (do 500 m2 površine gradbene parcele),
– 12301 Trgovske stavbe (do 500 m2 BTP),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12650 Športna dvorana,
– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
FZ: do 60 %
FI: do 1,2
FZOP: nad 30 %
BD – površine drugih območij, namenjena zlasti nakupovalnim centrom
Tipologija zazidave: e, av, bv
Vrste dopustnih dejavnosti: trgovina, gostinstvo in turizem,storitvene dejavnosti, poslovne dejavnosti, kulturne, verske, razvedrilne,
rekreacijske in športne dejavnosti.
Vrste dopustnih stavb:
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,
– 12303 Bencinski servisi,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12650 Športna dvorana,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 21311 Letališke steze in ploščadi: heliport na podlagi pogojev in soglasja pristojnih služb,
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, garderobe.
Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
FI do 1,2
FZ od 20 % do 60 %
FZOP: nad 20 %
«.
35. člen
V tabelah drugega odstavka 107. člena, se nadomestijo posamezna polja, kot sledi:
1. V tabeli z naslovom »ZS – površine za rekreacijo in šport« se nadomesti:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: rekreacija, šport,
preživljanje prostega časa z dopolnilnimi dejavnostmi.«
– celotno polje »dopustne vrste stavb« z:
Dopustne vrste stavb:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
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– 12301 Trgovske stavbe do 100 m2 BEP samo za potrebe območja,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12650 Športna dvorana,
– 2302 Energetski objekti (dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),
– 24110 Športna igrišča, razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, garderobe,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
2. V tabeli z naslovom »ZP – parki«:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: preživljanje
prostega časa z dopolnilnimi dejavnostmi.«
3. se nadomesti celotna tabela z naslovom »ZD – druge urejene zelene površine«, ki se glasi:
ZD – druge urejene zelene površine
Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
– Na teh površinah se ohranja primarna namenska raba.
– Dopustna je gradnja protihrupnih zaščitnih objektov, ter nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s prilogo 3.
4. V tabeli z naslovom »ZK – pokopališča«:
– celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: kulturne, verske
dejavnosti ter spremljajoče dejavnosti, ki služijo tem območjem in nimajo dodatnih prekomernih vplivov na okolje.«
36. člen
V besedilu 107. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na vseh območjih zelenih površin se dovoli gradnja gospodarske javne infrastrukture, če je zaradi tehničnih razlogov ni
mogoče graditi na območjih drugih namenskih rab.«
37. člen
V tabelah drugega odstavka 108. člena, se nadomestijo posamezna polja, kot sledi:
1. V tabeli z naslovom »PC – površine cest« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
2. V tabeli z naslovom »PO – druge prometne površine« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti
z naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: mirujoči promet z spremljajočimi dejavnostmi.«
3. V tabeli z naslovom »PŽ – površine železnic« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z
naslednjo vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
4. V tabeli z naslovom »PL – letališča« se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.«
38. člen
V tabeli drugega odstavka 109. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti iz področja energetike.«, ter se v polju z naslovom »Vrste dopustnih stavb in
objektov:« črta besedilo, ki se glasi: »(dopustni so samo fotovoltaični sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov),«.
39. člen
V tabeli drugega odstavka 110. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja okoljske infrastrukture.«.
40. člen
V tabeli drugega odstavka 111. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja javne uprave in obrambe z dopolnilnimi dejavnostmi.«.
41. člen
V tretjem odstavku 112. člena, se nadomestita celotni tabeli z novima tabelama z naslednjo vsebino:
»
K1 – najboljša kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti:
– kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela:
Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,
– sanacije površinskih kopov,
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala kmetijskih
zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo ovirati drugih
vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja
na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč.
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– Gradnja nezahtevnih (kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj, senik, gnojišče, rastlinjak, zbiralnik gnojnice ali gnojevke in
betonsko korito) ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (čebelnjak, kozolec, molzišče, hlevski izpust,
kašča) samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva. Obvezna
je pridobitev pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, razen v primeru postavitve čebelnjaka, kjer je potrebno
pridobiti mnenje čebelarske svetovalne službe. Iz mnenja čebelarske svetovalne službe mora izhajati, da je zemljišče, kjer
je predvidena postavitev čebelnjaka, skladno s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje
paše in čebelarski pašni red ter da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. Objekti morajo biti
zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit posameznega rastlinjaka
je 15,0x5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov, gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali
gnojevke in betonskih korit, morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo temelji pri kozolcih in senikih. Teh
objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo.
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ 3 dni.

K2 – druga kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski proizvodnji
Vrste dopustnih dejavnosti:
– kmetijstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
Dopustne gradnje in druga dela:
Na območjih drugih kmetijskih zemljišč so dovoljene:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda,
– sanacije površinskih kopov,
– postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
– Dopustna je gradnja podzemnih objektov, naprav in omrežij za potrebe, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.
Objekti, naprave in omrežja morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ne smejo bistveno zmanjšati obdelovalnega potenciala
kmetijskih zemljišč, načrtovani morajo biti tako, da omogočajo lastnikom zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč, ne smejo
ovirati drugih vzporednih dejavnosti na kmetijskih zemljiščih ter morajo biti v lokalnem javnem interesu.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega
stanja na površini in podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
– Dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s prilogo 3 tega odloka, vendar pod naslednjimi pogoji:
– Postavitev objektov ne sme povzročiti drobljenja kmetijskih zemljišč.
– Gradnja nezahtevnih (kozolec, kmečka lopa, silos, skedenj, senik, gnojišče, rastlinjak, zbiralnik gnojnice ali gnojevke in
betonsko korito) ter enostavnih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (čebelnjak, kozolec, molzišče, hlevski izpust,
kašča) samo v primeru, da na grajenem območju kmetije ter na območjih namenske rabe SK, A in IK ni izvedljiva.
Obvezna je pridobitev pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, razen v primeru postavitve čebelnjaka, kjer je
potrebno pridobiti mnenje čebelarske svetovalne službe. Iz mnenja čebelarske svetovalne službe mora izhajati, da je
zemljišče, kjer je predvidena postavitev čebelnjaka, skladno s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v
kataster čebelje paše in čebelarski pašni red ter da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.
Objekti morajo biti zgrajeni z upoštevanjem značilnosti tradicionalnih arhitekturnih vzorcev. Maksimalni tlorisni gabarit
posameznega rastlinjaka je 15,0x5,0 m ter maksimalna višina rastlinjaka 3,0 m. Ti objekti, razen rastlinjakov, silosov,
gnojišč, zbiralnikov gnojnice ali gnojevke in betonskih korit, morajo biti v celoti iz lesa; armiranobetonski so lahko samo
temelji pri kozolcih in senikih. Teh objektov ni možno priključevati na javno komunalno infrastrukturo.
– Dovoljena postavitev prostorov za piknike (ob upoštevanju požarno-varstvenih predpisov) z možnostjo šotorjenja do največ
3 dni.
«.
42. člen
V tabeli drugega odstavka 114. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja upravljanja in izrabe voda.«.
43. člen
V tabeli drugega odstavka 115. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: rudarstvo in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.«.
44. člen
V tabeli drugega odstavka 116. člena, se nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo
vsebino: »Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja obrambe z dopolnilnimi dejavnostmi izven območij naselij.«.
45. člen
117. člen se popravi tako, da se:
1. v tabeli drugega odstavka 117. člena, nadomesti celotno polje, ki opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti z naslednjo vsebino:
»Vrste dopustnih dejavnosti: dejavnosti s področja varstva iz zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
2. v tabeli pod »vrste dopustnih stavb in objektov« v prvi alineji namesto besede »obrambe« zapiše »varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami«,
3. za zadnjim stavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Dovoljena je gradnja objektov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč.«.
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46. člen
V prvem odstavku 121. člena, se za besedo »OPPN« doda besedilo z naslednjo vsebino: », ter kadar gre za preseganje
določil tega odloka, pri čemer se ne spreminja prevladujoča podrobna namenska raba«.
V osmem odstavku 121. člena, se prva alineja v celoti nadomesti z naslednjo vsebino:
»– vzdrževanje, rekonstrukcija in nadomestna gradnja objektov v enakih tlorisnih gabaritih«.
47. člen
122. člen se spremeni tako, da:
1. se uvodno določilo drugega odstavka dopolni in se besedi »predviden« doda črka »a«, temu pa sledi beseda »gradnja«,
2. pred prvo, drugo in sedmo alinejo se črta beseda »gradnja«,
3. pri tretji alineji se besedo »igrišče« nadomesti z »igrišča«,
4. pri četrti alineji se besedi »kamp« doda črka »a«,
5. pri osmi alineji se besedi »prostorske ureditve« nadomesti z besedama »prostorskih ureditev«.
48. člen
V sedmem odstavku 123. člena se prva alineja v celoti nadomesti z naslednjo vsebino: »vzdrževanje, rekonstrukcija in
nadomestna gradnja objektov v enakih tlorisnih gabaritih«.
49. člen
V 124. členu, se doda za prvim odstavkom nov odstavek, ki se glasi: »Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
del območja Občine Postojna Uradni list RS, št. 9/98, 1/00, 58/01, 108/01«, ter v celoti se briše točka enajst. Ostali odstavki se
skladno preštevilčijo.
50. člen
V drugem odstavku 125. člena se nadomesti številka Uradnega lista »12/07« s »120/07«.
V četrti točki se na koncu doda »velja v delu za območje EUP PO 27«.
V peti točki se na koncu doda »velja v delu za območje EUP PO 41«.
V deveti točki se za besedo »Občinskem« doda besedo »podrobnem«.
Doda se nova deseta točka ki se glasi: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni
(Uradni list RS, št. 57/94, 19/08, 29/10, 52/10) – velja v delu za območje EUP PO 37/1 in PO 37/2«.
Doda se nova enajsta točka ki se glasi:
»Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POC Veliki Otok enota urejanja prostora PO 01 Veliki Otok
– tehnološki park (Uradni list RS, št. 29/12)«.
51. člen
V celoti se nadomesti priloga 1 z naslednjo vsebino:
»PRILOGA 1:
SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA Z NAČINOM UREJANJA
1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO, ZALOGOM IN VELIKIM OTOKOM
3.1. POSTOJNA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PO 01

IG

Način urejanja
OPPN(p)

Tehnološki park Veliki Otok – Površine za širitev obstoječe obrtne cone.
– Višina objektov do 10 m.
– Za dostop do območja naj se uporablja obstoječe ceste v EUP PO 02.
PO 02/1

IG

OLN

IC Veliko Otok

– Na območju veljajo določila OLN Veliki Otok

PO 02/2

CD

Center za tujce

– Območje CT Postojna je namenjeno dejavnostim bivanja in oskrbe tujcev, zdravstveni ambulanti,
varstvu in izobraževanju otrok ter športno rekreativnim in kulturnim dejavnostim centra.
Dopustne so naslednje vrste stavb:
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstvo,
– 12650 Športne dvorane (kot sestavni del vzgojno izobraževalnih dejavnosti),
– 12420 Garažne stavbe.
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PO 03/1

SK – v

Veliki otok – vas

– Tipologija objektov: d-j.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena.
– Gradnja objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Dovoljena je dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije kot nadaljevanje niza obstoječih
objektov ob cesti na isti gradbeni parceli. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo stranico pravokotno
na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki širini s toleranco +-10 %.
Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi
objekt daljšo stranico vzporedno z gradbeno linijo, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena
tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje
objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
– V primeru pozidave celotnega območja ali objektov v notranjosti območja je potrebno izdelati v
okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP – podrobne prostorske izvedbene pogoje.

PO 03/2

SK – e

Veliki otok – Nad vasjo

– Tipologija objektov: a, ac.
– Pred pričetkom kakršnih koli gradenj je potrebno urediti komunalno opremo in ustrezno dostopno
cesto. Območja obstoječih objektov so navezana na obstoječo prometno infrastrukturo.
– Območje novih objektov z dopolnilno dejavnostjo naj se ne navezuje na cesto skozi vas.
– Višinski gabariti P+1M ali P+1, višina objekta do slemena 11,00 m.
– FI do 0,4
– FZ do 30 %
– FOZP nad 40 %
– V pasu, ki meji na območje IG je dovoljena gradnja objektov tipologije ac in parkirišč.

PO 03/3

SK – e

Veliki otok – Pod vasjo

– Tipologija objektov: a, ac.
– Lega objektov: pravokotno na osnovno komunikacijo v naselju.
– FI do 0,4
– FZ do 30 %
– FOZP nad 40 %

PO 03/4

SK – e

Veliki otok – Ob cesti

– Tipologija objektov: a.
– Višinski gabariti P+M ali P+1, višina objekta do slemena 11,00 m.
– FI do 0,4
– FZ do 30 %
– FOZP nad 40 %

PO 05

BT

Postojnska jama

– Na območju veljajo določila OPPN Postojnska jama

PO 06/1

F

Vojašnica

Vojašnica barona Andreja Čehovina, Postojna: izključna raba za potrebe obrambe.
– Tipologija objektov: e, ac, bv.
Vrste dopustnih objektov
– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke, garderobe,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12630 Stavbe za iobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,
– 22420 Drugi gradbeno inženirski objekti: stražarnice, poligoni,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:vojašnice, sanitarni prostori,
– 1265 – Športne dvorane,
– 12520 – Skladišča,
– 12420 – Garažne stavbe.
– Pri umeščanju novih objektov je referenčna višina višina obstoječih objektov v EUP.

PO 06/2

N

parkirišče

– Območje parkirišča, v slučaju naravne nesreče ali vojne nevarnosti služi kot območje obrambe in
zaščite.

OPN-NPIP

OPN-NPIP

OPPN
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PO 07

ZD

Sovič

– Prenovijo ali na novo se uredijo trim steze in sprehajalne poti z urejenimi prostori za posedanje.
– Vzpostavi se povezovalno sprehajalno pešpot do območja Postojnske jame.
– Predstavi se kulturno in arheološko dediščino območja.
– Možna postavitev razglednega stolpa.
– Možna ureditev adrenalinskega parka.
– Na območju strelišča se uredi otroško igrišče, rekreacijske površine za starejše, balinišče, poletno
gledališče.
– Na celotnem območju se uvede enotno celovito grafično oblikovanje usmerjevalnih in označevalnih
tabel.
– Upošteva naj se naravne prvine kot so gozdni rob, mozaično prepletenost gozdnih zaplat, kmetijskih
zemljišč, reliefne značilnosti ter vidnost in značilne vedute.
– Gospodarjenje z gozdom mora ostati neovirano. Naj se ne preprečuje dostopa do okoliških
gozdov in gozdov znotraj ureditvenega območja po gozdnih vlakah in poteh, ki vodijo preko ali po
obravnavanem območju ter da se ne omejuje gospodarjenja z gozdovi.

PO 09/1

SK – k

Za Sovičem

– FI do 0,3

PO 09/2

SS – e2

Majlont sever

– Tipologija objektov a, ac.
– FI do 0,3
– FZ do 30 %

PO 10/1

SS – e2

Pod ostrim vrhom

– Tipologija objektov a, ac.
– Obvezna zgostitev območja. Na območju možna gradnja enostanovanjskih prosto stoječih objektov
ob ureditvi skupnega prometnega dostopa.
– Oblikovanje objektov: P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto oziroma pravokotno na
Cesto pod Ostrim vrhom.
– Podolgovat tloris objektov (minimalno 1:1,2).

PO 10/2

SS-e3

Poljane hiše

– Tipologija objektov a, ac.
– Obvezna zgostitev območja. Na območju možna gradnja enostanovanjskih prosto stoječih objektov
ob ureditvi skupnega prometnega dostopa.
– Oblikovanje objektov: (K) P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto oziroma pravokotno na
Cesto pod Ostrim vrhom.
– Pri obstoječih večstanovanjskih objektih je dovoljena sprememba podstrehe v mansardo brez
dvigovanja kote slemena ter kolenčnega zidu.
– Podolgovat tloris objektov (minimalno 1:1,2).

PO 11

IG

Ravbarkomanda

– Na območju je dovoljena gradnja skladišča za gorivo nad regionalno cesto na območju opuščenega
bencinskega servisa.
– Na ostalem delu območja se ohranja zelene površine. Razpršena obcestna stanovanjska gradnja
se ne širi, dopustne so dozidave objektov do 50 % obstoječega tlorisnega gabarita in 50 % volumna
obstoječega objekta in do višine obstoječega objekta.

PO 12/1

PŽ

Železniška postaja

– Ureditev avtobusnega postajališča za mestni promet in info točke.
– Ureditev površin za peš promet.
– Pri prenovi in vzdrževanju objektov ohranjati lego, gabarite in oblikovanje objektov.
– Dovoljene gradnje za potrebe železniške postaje, ureditev parkirišč.

PO 13

PC

Cestninska
postaja

– Tipologija objektov a, ac, e.

PO 14

IG

Nad Javorniško

– Dovoljena gradnja manjših objektov proizvodnih, skladiščnih in obrtnih dejavnosti brez stanovanj.
– Med območjem obstoječih stanovanj PO 15 in novimi gospodarskimi dejavnostmi je potrebno
ohranjati zelen zaščitni pas.
– Na območju parcele 2286/1 gradnja objektov ni dovoljena – zelene površine.
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PO 15

SS – e2

Javorniška vzhod

– Obstoječe območje individualnih stanovanjskih objektov z dopolnilnimi dejavnostmi. Gradnja novih
stanovanjskih enot ni dovoljena.
– Na območju parcele 2259/11 gradnja objektov ni dovoljena – zelene površine.

PO 16

IG

Pod avtocesto

– Tipologija ac.
– Dovoljena gradnja manjših objektov proizvodnih, skladiščnih in obrtnih dejavnosti brez stanovanj.
– Med območjem obstoječih stanovanj PO 15 in novimi gospodarskimi dejavnostmi je potrebno
ohranjati zelen zaščitni pas ali umeščati ozelenjena parkirišča.

PO 17

IG

Jeršice

– Tipologija e, ac.
– Obstoječa stanovanjska gradnja se ne širi, dopustne so dozidave in nadzidave objektov do 50 %
povečanja BEP in do višine najvišjih obstoječih objektov.

PO 18/1

SS – e2

Javorniška–zahod

– Tipologija a, ac.

PO 18/2

CD

Stara vojašnica

– Tipologija av, bv.
– Sprememba namembnosti v objekte centralnih in poslovnih dejavnosti.

PO 18/3

SS – e3

Na ovinku

– Na območju je možna gradnja novih stanovanjskih objektov z dopolnilno dejavnostjo ali brez.
Oblikovanje objektov: višinski gabarit P+1, smer slemen vzporedno z Ljubljansko cesto.
– Podolgovat tloris objektov (minimalno 1:1,2).

PO 18/4

SS – v2

GG Postojna

– Ureditev priključka na Ljubljansko cesto in navezave območij PO 18/5 in PO18/8 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

PO 18/5

SS – v2

Pod Javornikom

– Ureditev priključka na Ljubljansko cesto in navezave območij PO 18/5 in PO18/8 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

PO 18/6

ZD

Pod Jeršicami

– Obstoječi objekti se samo vzdržujejo in prenavljajo.
– Sanirati je potrebno divja odlagališča.
– Dovoljena gradnja povezovalne napajalne ceste do železniške postaje.
– Na območju parcele 2359/5 dovoljena gradnja naslednje vrste objektov:
– 11100 Enostanovanjske stavbe
– 11210 Dvostanovanjske stavbe
– Oblikovanje objektov:
– višinski gabarit objektov: K + P + 1M,
– pomožni objekti so podaljšek osnovnih gabaritov,
– ograje samo kot zavarovanje zemljišča.

PO 18/7

SS – e3

Ljubljanska

– Višina objektov do P+2.

PO 18/8

SS – e3

Za Ljubljansko

– Predvidena je prostostoječa ali strnjena enostanovanjska gradnja in večstanovanjska gradnja
maksimalnih gabaritov, ki ne presegajo gabaritov obstoječih blokov, gostota do 80 preb/ha.
– Ureditev priključka na Ljubljansko cesto skupno z območji območij PO 18/4 in PO18/5 na skupen
priključek na Ljubljansko cesto.

PO 18/9

SS – e3

Zgornji Burger

– Višina objektov P+2.

PO 18/12

CU

Ob Kolodvorski

– Tipologija av, bv.

OPPN(p)

OPPN(p)

OPPN (p)
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PO 19/1

SS – e1

OPN-NPIP

Ob Čukovci

– Tipologija objektov: a.
– Predvidena gostota 50 preb/ha.
– Dostop iz ceste mimo vojašnic do ceste proti Postojnski jami.

PO 19/2

SS – e2

Elektro

– Tipologija objektov: a.
– Gradnja objektov za bivanje in objektov dopolnilne dejavnosti na posamezni gradbeni parceli ob
kriteriju, da mora biti 50 % BEP površin namenjenih stanovanjski rabi.
– Lega objektov: vzporedno s plastnicami, smer slemena vzporedno z plastnicami. Podolgovat tloris
v razmerju stranic najmanj 1:1,5.

PO 19/3

SS – e3

Proti Jami

– Tipologija objektov: a, c.

PO 19/4

SS – e3

Majlont jug

– Tipologija objektov: j.
– Potrebna je celovita prenova in usklajeno urejanje območja. Prenova javne gospodarske
infrastrukture. Območje se celovito prenovi z uvajanjem in krepitvijo dejavnosti turizma in poudarka
na kulturno zgodovinski dediščini.

PO 20

ZD

Ob Pivki

– Območje naravoslovne učne poti ob Pivki:
– Na tem območju je dovoljena pasivna rekreacija, sprehodi, vse ureditve so podrejene varovanju
narave. Tu se vzpostavijo učne poti in se predstavi naravno dediščino območja. Vsa ostala raba je
ekstenzivna kmetijska raba, ki omogoča ohranitev habitatov – redko košeni travniki.
– Na celotnem območju se uvede enotno celovito grafično oblikovanje usmerjevalnih in označevalnih
tabel.
– Do izdelave OPPN: vzdrževanje obstoječih poti.
– V čim večji meri naj se za namen pešpoti uporabljajo obstoječe poljske oziroma gozdne poti.
– Gradnje objektov, ki niso povezani z ureditvijo pešpoti niso dovoljene.

OPN (OPPN)

OPPN(p)

PO 22/1
PO 22/2
PO 22/3
PO 22/4
PO 22/5

A

Ravbarkomanda 1, 2, 3,
4 in 5

– Obstoječe območje individualnih stanovanjskih objektov z dopolnilnimi dejavnostmi. Gradnja novih
stanovanjskih enot in sprememba namembnosti v stanovanjske objekte ni dovoljena.
– Dopustne stavbe:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: poslovne in obrtne dejavnosti (do 200 m2 BEP),
– 12510 Industrijski objekti – obrtne delavnice za dopustne dejavnosti so dovoljene do velikosti
200 m2 BEP.
– Tipologija a.
– Oblikovanje objektov in izraba gradbene parcele skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo
SK-e.
– Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z namensko rabo objekta
zgrajenega na gradbeni parceli.

PO 24

SS – e2

Pasje hiše

– Dograditev in sanacija sanitarne kanalizacije in meteorne kanalizacije. Dograditev in sanacija
vodovoda.

PO 25

ZP

Kazarje sotočje

– Ureditev tematskega parka, kjer se v parkovno ureditev vključi in uredi staro vojaško pokopališče.
– V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna – Vojaško pokopališče se ne sme posegati, lahko
pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati avtentičnost
lokacije.

PO 26/1

A

Mačkovec 1

– Dovoljena širitev dejavnosti za potrebe turizma.
– Na območju veljajo pogoji za podrobnejšo namensko rabo BT.
– Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo
BT.
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PO 26/2

A

Mačkovec 2

– Območje obstoječega večstanovanjskega objekta.
– Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo
SSv2.
– Dovoljena sprememba namembnosti skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo BT.
– Gradnja novih stanovanjskih objektov ni dovoljena.

PO 26/3

A

Mačkovec 3

– Območje obstoječega enodružinskega stanovanjskega objekta.
– Dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki veljajo za podrobnejšo namensko rabo
SK-e.
– Oblikovanje objektov in izraba gradbene parcele skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo
SK-e.

PO 27

BD

Kazarje Epicenter

– Na območju veljajo določila OLN Kazarje.

PO 28/1

ZD

Vojaško
pokopališče

– Ohranjanje primarne rabe zemljišč.

PO 28/2

SS – e3

Spodnja Tržaška

– Možne so gradnje dozidave ter nadgradnje do višine K+P+1 ali višina kapi največ 6,50 m nad
utrjenim terenom ob vhodu.
– Volumni novih objektov ne smejo presegati volumna že obstoječih objektov.
– Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne s cesto. Višinski gabarit (K)+P+1.
Nakloni strešin strmi (38 do 42 stopinj).
– V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna – Vojaško pokopališče se ne sme posegati, lahko
pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati avtentičnost
lokacije.

PO 28/3

SS – e2

Domačija Štefin

– Tipologija objektov: a.
– Možne so gradnje dozidave ter nadgradnje do višine K+P+1 ali višina kapi največ 6,50 m nad
utrjenim terenom ob vhodu.
– Volumni novih objektov ne smejo presegati volumna že obstoječih objektov.
– Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne s cesto. Višinski gabarit (K)+P+1.
Nakloni strešin strmi (38 do 42 stopinj).
– V vplivno območje kulturnega spomenika Postojna – Vojaško pokopališče se ne sme posegati, lahko
pa se ga smiselno vključi v načrtovane zelene površine. Pri tem je potrebno ohranjati avtentičnost
lokacije.

PO 28/4

SS – e3

Kazarje nad Livom

– Tipologija objektov: a, ac.
– Vhodne fasade objektov naj mejijo na Titovo cesto. Višina objektov P+1, oblikovanje streh na
območju naj bo enotno. Stanovanjski objekti strme strehe 38 do 42 stopinj, poslovni objekti ali
prizidki lahko ravna streha ali manjšega naklona skrita za fasadno obrobo višine do 6,5 m.

PO 29

SS – v1

Zeleni Biser

– Na območju veljajo določila OLN ob Pivki.

PO 30/1

SS – e1

Vilharjeva

– Ureditev dostopa iz predvidene povezovalne ceste proti Postojnski jami.
– Individualna stanovanjska gradnja, strnjena in prosto stoječa stanovanjska gradnja, gostota 60 do
80 preb/ha.
– Pri zasnovi območja upoštevati poplavna območja Pivke oziroma nivo stoletnih poplavnih voda,
kjer gradnja objektov ni dovoljena.

PO 30/2

SS – e1

Kosovelova

– Na območju se ohranja stanovanjska raba. Dovoljene dopolnilne dejavnosti v delu objekta, ki ne
presegajo 50 % BEP objekta.
– Dopustna dozidava objektov na vrtno stran za širitev obstoječe stanovanjske enote ne za gradnjo
novih stanovanjskih enot.
– Kritine, nakloni strešin, lega in višina objektov napram cesti mora biti enotno za celo območje.
Enostavni objekti, nadstreški morajo biti izvedeni kot podaljšek osnovne strehe ali kot ravna streha.

OLN
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PO 30/3

CU

Klavnica

– Sprememba namembnosti območja v stanovanjsko, centralno ali turistično dejavnost.
– Obstoječa dejavnost klavnice se preseli na novo lokacijo. Do preselitve dovoljena vzdrževalna dela,
gradnje v zvezi z zmanjševanjem vplivov na okolje.
– Ureditev dostopa iz predvidene povezovalne ceste proti Postojnski jami.

PO 30/4

SS – v1

Žaga

– Pri zasnovi območja upoštevati poplavna območja Pivke oziroma nivo stoletnih poplavnih voda; na
teh območjih gradnja ni dovoljena, uredijo se kot zelene površine.
– FI do 0,8.
– Obvezna ureditev otroških igrišč na območju.
– Umestitev enote za predšolsko vzgojo.
– Upoštevati je potrebno peš prehodnost območja predvsem na delu ob Pivki in navezave na
obstoječe peš povezave.
– Ohranja naj se čim širši pas obrečne lesne vegetacije.
– Gradnje naj se načrtujejo na način, da morebitne proti poplavne ureditve ne bodo potrebne, saj bi
lahko negativno vplivale na lastnosti varovanih območij narave.

PO 30/5

SS – e2

Globočnikova

– Dopustna dozidava objektov na vrtno stran za širitev obstoječe stanovanjske enote ne za gradnjo
nove stanovanjske enote.
– Kritine, nakloni strešin, lega objektov in višina objektov mora biti enotna za celo območje. Enostavni
objekti, nadstreški morajo biti izvedeni kot podaljšek osnovne strehe ali kot ravna streha.

PO 30/6

SS – v1

Zeleni biser 1

– Tipologija objektov bv.
– Obstoječa FI in FZ se ne sme povečati.
– Obstoječe zelene površine se ohranjajo.
– Gradnja enostavnih objektov za lastno rabo ni dovoljena.

PO 30/7

CU

Pri motelu

– Tipologija objektov c.
– Obstoječa FI in FZ se ne povečujeta.
– Obstoječe zelene površine se ohranjajo.
– Možna gradnja novega objekta ob poprejšnji odstranitvi objekta bivšega turističnega objekta, ki se
nameni gostinsko turističnim, poslovnim funkcijam lahko v kombinaciji s stanovanji. Stanovanj je
lahko do 50 % BEP.
– Višina objekta ne sme presegati višine objekta, ki se odstrani.

PO 30/8

ZP

Gozdiček Tržaška

– Ohranitev obstoječe parkovne površine

PO 30/9

SS – e3

Tržaška
Srednji del

– Upoštevanje GL ob Tržaški cesti.
– Možna nadzidave do dovoljene FI in do višine P+1+M.
– Pri spremembi namembnosti stanovanjskih objektov se lahko 50 % BEP nameni dovoljeni dejavnosti.
Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti potrebna parkirna mesta.
– Postavitev nezahtevnih objektov za lastno rabo in enostavnih objektov do dovoljene stopnje
pozidanosti. Strešine nadstreškov naj bodo ravne ali podaljški osnovne strehe.
– Ohranjanje smeri slemen vzporedno z Tržaško cesto.

PO 30/10

SS – e1

Log

– Na območju se objekte vzdržuje in prenavlja tako, da se ne spreminjajo tlorisni in višinski gabariti
objektov. Dovoljena gradnja nezahtevnih objektov za lastno rabo in enostavnih objektov do
dovoljene FI in FZ ob upoštevanju gradbene meje. Dovoljena sprememba namembnosti pritličja
ali dela stanovanjskega objekta do 50 % BEP ob možnosti zagotovitve potrebnih parkirnih mest.

PO 30/11

SS – e3

Pri Burgerju

– Upoštevanje GM ob Tržaški cesti.
– Območje kulturne dediščine.
– Strešine nadstreškov naj bodo ravne ali podaljški osnovne strehe.
– FI do 0.6
– FZ do 50 %
– FOZP nad 20 %.
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PO 30/12

SS – e3

Zgornja Tržaška

– Tipologija objektov j.
– Pri spremembi namembnosti stanovanjskih objektov se lahko 50 % BEP nameni mirni poslovni
dejavnosti. Na gradbeni parceli je potrebno zagotoviti potrebna parkirna mesta.
– FI do 0.6
– FZ do 50 %
– FOZP nad 20 %

PO 30/13

SS – v1

Ob jedru

– Tipologija objektov av.

PO 30/14

SS – v1

Ob pokopališču

– Tipologija objektov av.
– V območje se umešča dve stanovanjski stavbi ter parkirišče.
– Stanovanjski stavbi tlorisnih gabaritov 20 x 20 m s toleranco +-10 % se locirata skladno z določili
UN Titova. Visoki sta lahko največ K+P+4. Kletna etaža naj bo na nivoju Titove ceste.

PO 31/1

BD

Trgovski center

– Urediti notranje peš povezave med posameznimi deli območja.
– Oblikovanje območja križišča (krožišča) Titove ceste in Reške ceste kot vstopne točke – umestitev
višinskega poudarka v osi Titove in Reške ceste.
– Upoštevanje trase nove povezovalne ceste proti Postojnski jami.
– Ohranjanje obstoječega drevoreda, ureditev obojestranskega pločnika in kolesarske steze.
– Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

PO 31/2

BD

Trikotnik

– Ureditev podzemnega parkiranja.
– Urediti notranje peš povezave z območjem PO 31/1.
– Zasaditev drevoreda ob Titovi cesti in Reški cesti.
– Oblikovanje območja križišča (krožišča) Titove ceste in Reške ceste kot vstopne točke – umestitev
višinskega poudarka v osi Titove in Reške ceste.
– Upoštevanje trase nove povezovalne ceste napram Postojnski jami. Priključitev na prometno
omrežje s Titove ceste ali Reške ceste.
– Ob Titovi cesti, ohranjanje oziroma umestitev drevoredov, ureditev obojestranskega pločnika in
kolesarske steze.
– Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

PO 31/3

BD

Mercator-Spar

– Urediti notranje peš povezave med posameznimi deli območja.
– Upoštevanje trase nove povezovalne ceste proti Postojnski jami.
– Upoštevanje GM ob Tržaški in Titovi cesti, ohranjanje oziroma umestitev drevoredov, ureditev
obojestranskega pločnika in kolesarske steze.
– Referenčna višina objektov je višina obstoječih objektov v EUP.

PO 32

CU

Ob Titovi

– Zagotoviti se mora javni program pritličij.
– Pri gradnji objektov vzpostaviti prepoznavno gradbeno linijo in enotno višino objektov. Ob cesti z
zamiki in oblikovanjem manjših trgov ustvariti prostore za javni program ob mestni cesti. Višina
objektov do P+3.
– Zasnova območja naj omogoča peš prehodnost in povezavo območja z območji, na katere meji.
– Oblikovanje Titove ceste naj upošteva obojestransko cestišče, hodnik za pešce, kolesarsko stezo
in drevored.
– Ureditev sistema odvodnjavanja meteornih vod in odprtih kanalov.
– Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.
– Obvezno izvesti javni natečaj ali pridobiti vsaj tri rešitve možne pozidave območja različnih
izdelovalcev.

PO 34/1

CD-I

Gozdarska šola

– Območje ostaja namenjeno za izobraževanje z objekti za dopolnilne dejavnosti, delavnice in
nastanitev. Ohranja se delež odprtih zelenih površin – obstoječa zasnova v parku.

PO 34/2

SS – v1

Samski dom

– Obstoječi večstanovanjski objekt se ohranja, ureditev pomožnih objektov za lastne potrebe – garaže.
– Pri prenovi in vzdrževalnih delih se ne sme spreminjati zunanji gabarit objekta; zunanjost objekta
(oblikovanje balkonov, zasteklitve ipd.) mora biti oblikovana enotno.
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PO 35

ZS

Športni park

– Dopustno urejanje obstoječih športnih objektov in igrišč, otroškega igrišča, ureditve obstoječega
gostinskega objekta kot dopolnilne ponudbe ter parkirišč.

PO 36/1

CU

Avtobusna postaja

– Na območju veljajo določila OPPN Center

PO 36/2

CU

Park

– Na območju veljajo določila OPPN Center

PO 36/3

CU

Poslovni center

– Tipologija objektov: j, c, b, bv, av.
– V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v stanovanja.
To določilo velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Tržaški cesti, ki so orientirani
na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran pa so spremembe
namembnosti iz »dopustne« v »stanovanjsko« dovoljene.
– V primeru gradnje objekta na mestu prej odstranjenega objekta mora imeti pritličje javni program.
– Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +-10 %. V primeru, da je novogradnja oddaljena manj
kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni dovoljena.
– Na območju parcel 3002 in 165/1, k.o. Postojna je dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta.
Višina venca objekta mora biti enaka višini venca objekta na parceli 3002, k.o. Postojna. Dovoljena
je ravna streha.
– Strehe objektov morajo ohranjati obstoječi naklon, opečno rdečo kritino, frčade za osvetljevanje
izrabljenih podstrešij niso dovoljene.
– Na območju se ohranjajo obstoječe gradbene linije ob Ljubljanski cesti in gradbene linije obstoječe
karejske pozidave ob obstoječih cestah.
– Ohranja se obstoječi zeleni pas ob Ljubljanski cesti. Ohranjajo se vsi obstoječi drevoredi, kolikor to
ni možno, se nadomestijo z novimi.
– Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja kot del fasade manjša od 1 m2,
– urbana oprema,
– postavitev objektov za lastne potrebe, ograj, škarp in podpornih zidov ni dovoljena ob obstoječih
ulicah, le na dvoriščih.

PO 36/4

CU

Titov trg

– Tipologija objektov: j, c.
– V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v stanovanja.
To določilo velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Tržaški cesti, ki so orientirani
na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran pa so spremembe
namembnosti iz »dopustne« v »stanovanjsko« dovoljene.
– V primeru gradnje objekta na mestu prej odstranjenega objekta mora imeti pritličje javni program.
– Na območju so dovoljena vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb in objektov.
– Sprememba hotela v drugo dejavnost ni dovoljena, razen do 50 % BEP za dopustne dejavnosti v
okviru hotelske ponudbe.
– Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +-10 %. V primeru, da je novogradnja oddaljena manj
kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni dovoljena.
– Enostavni in nezahtevni objekti: postavitev urbane opreme mora biti rešena celovito.

PO 36/5

CU

Območje cerkve

– Tipologija objektov: c, j, b, bv.
– Strehe naj se izvedejo z enotno opečno kritino (bobrovec). Frčade niso dovoljene.
– Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– spominska obeležja kot del fasade manjša od 1 m2,
– urbana oprema,
– objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi so dovoljene na zahodni strani niza
ob Vilharjevi ulici,
– manjkajoča parkirna mesta se zagotovijo v garažni hiši pod Titovim trgom in na javnih parkiriščih
ob Tržaški cesti.
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PO 36/6

CU

Tržaška cesta

– Tipologija objektov: j, a, b, bv, av.
– Izraba zemljišča se lahko poveča v okviru dovoljenih gradenj.
– V pritličjih objektov je prepovedana sprememba namembnosti iz dopustnih dejavnosti v stanovanja.
To določilo velja samo za poslovne prostore v pritličjih objektov ob Tržaški cesti, ki so orientirani
na ulično stran. V pritličjih objektov, ki so orientirana na dvoriščno stran pa so spremembe
namembnosti iz »dopustne« v »stanovanjsko« dovoljene.
– Vse novogradnje ob Jenkovi ulici morajo obvezno zagotoviti javno rabo pritličja in v njih umestiti
dopustne dejavnosti.
– Obvezno je upoštevanje obstoječih gradbenih linij ob Tržaški cesti, Jenkovi ulici in drugih ulicah
oziroma obstoječi rob fasade ob ulici. Gradbena linija se upošteva v vseh etažah nad tlakom ulice.
– Gradnje na mestu poprej odstranjenih objektov so možne v enakih tlorisnih gabaritih kot prej
odstranjene stavbe. Dopustne so tolerance +-10 %. V primeru, da je novogradnja oddaljena manj
kot 2,00 m od sosednje parcele, se ohranja obstoječi odmik in toleranca v tej smeri ni dovoljena.
Dopustne novogradnje:
– na prostih stavbnih zemljiščih s parcelnimi št.: 1524/1, 1524/3, 1527/1, 1521/19, vse k.o. Postojna,
so novogradnje dovoljene kot podaljški obstoječih stavb v enaki širini kot stavbe, katerim se
dozidujejo, odmik od sosednjega zemljišča mora biti najmanj 2,00 m. V primeru, da ni mogoče
zagotoviti odmika 2, 00 m, je objekt lahko ožji od objekta, kateremu se priziduje, oziroma je
odmik lahko manjši ob zagotovitvi pozitivnega soglasja mejaša. Višina stavbe, naklon strešine
in smer slemena mora biti enaka kot na objektu, ki se mu nov objekt doziduje. Manjši odmik
je možen v primeru, da je obstoječi objekt, ki se podaljšuje, oddaljen manj kot 2,0 m od meje
sosednje parcele, a v nobenem primeru ne sme biti oddaljenost od sosednje meje manjša kot
pri obstoječem objektu.
– Na prostih stavbnih zemljiščih 1521/15, k.o. Postojna je dopustna novogradnja več stanovanjskega
objekta z obveznim funkcionalnim zemljiščem z ureditvijo potrebnih parkirišč na parcelah 1521/16,
1521/17 in 1519/5, vse k.o. Postojna. Dovoljena gradnja podzemnih parkirišč. Dovoljen višinski
gabarit objekta K+P+2+M, dovoljen horizontalni gabarit 21,00 m x 11,0 m +-10 % z upoštevanjem
odmika od sosednjega zemljišča, ki mora biti najmanj 2,00 m od parcele 1521/2, k.o. Postojna,
najmanj 4,00 m od parcele 1521/19 in 1523/11, obe k.o. Postojna. Višina stavbe, naklon strešine
in smer slemena mora biti enaka kot na objektu, ki se mu nov objekt doziduje. Dopustna višina
kolenčnega zidu 150 cm; dopustna je uporaba opečne kritine, ravnih vlaknocementnih plošč;
naklon strešine 40–45 stopinj, obvezna simetrična dvokapnica.
– Na prostem stavbnem zemljišču parcele 1521/19, k.o. Postojna je dovoljena gradnja kot podaljšek
obstoječe stavbe. Tlorisni gabarit objekta se lahko oblikuje tako, da se zagotovi odmik 2,00 m
od sosednje parcele 1521/6 in 1521/7, obe k.o. Postojna. Oblikovanje objekta: višinski gabarit
P+2; dopustna višina kolenčnega zidu 0–30 cm; dopustna je uporaba opečne kritine, ravnih
vlaknocementnih plošč; naklon strešine 40–45 stopinj, obvezna simetrična dvokapnica.
Za vse dopustne novogradnje iz prejšnjega odstavka veljajo naslednje usmeritve glede dopustne
namembnosti:
V pritličju je dopustna poslovno storitvena dejavnost in dejavnosti splošnega družbenega pomena:
– Gostinstvo, trgovina in storitvene dejavnosti, uprava in pisarne, kultura, razvedrilo muzeji, šport,
zdravstvo, izobraževanje.
– V nadstropjih pa je poleg stanovanj dovoljena le mirna poslovno storitvena dejavnost. Hrupna,
kot npr. trgovina, gostinstvo in podobno, pa le v primeru, če v objektu ni stanovanj, oziroma s
soglasjem solastnikov.
– Objekt je lahko v celoti stanovanjski (tudi v pritličju).
– Strehe so praviloma dvokapnice s čopi ali brez naklonov 40 do 45 stopinj rdeče opečne kritine ali
bobovec.
– Gradnja frčad v strehah ni dovoljena.
– Objekti v obcestnem pasu, ki ležijo ob Tržaški in Jenkovi ulici, ohranjajo obstoječo višino vencev.
Venec mora biti enoten za celoten objekt.
– Višina venca objekta na parcelni št. 2613/17, k.o. Postojna uskladiti z višino venca objekta na
parcelni št. 2613/16, k.o. Postojna.
– Višina venca objekta na parcelni št. 132/6, k.o. Postojna uskladiti z višino venca objekta na parcelni
št. 132/3, k.o. Postojna.
– Za območje je treba izdelati program dejavnosti, ki naj temeljijo na etnoloških in kulinaričnih
posebnostih regije, na umeščanju programov dejavnosti, ki temeljijo na identiteti mesta (prodajne
galerije, informacijske turistične točke).
– Urbana oprema in oblikovanje fasad naj zagotovi enotno oblikovanost historičnega jedra.
– Na Tržaški cesti se ohranja enosmerni promet, širina prečnega profila se zmanjša na širino
enosmerne ulice in poveča prostor, namenjen pešcem.
– Kjer to dopuščajo prostorske možnosti, se uredi vzdolžno parkiranje ob prometni površini enosmerne
ulice. Parkirne površine se lahko urejajo na območjih dvorišč objektov.
– Manjkajoča parkirna mesta za potrebe objektov ob Tržaški in Jenkovi cesti se zagotovijo v garažni
hiši pod Titovim trgom in na javnih parkiriščih ob Tržaški cesti.
– Tlaki Tržaške ceste se uredijo v eni ravnini z enotnim tlakovanjem. Razmejitev peš in voznih površin
se izvede z vzorčenjem tlakov različnih dimenzij in oblik ali barv z uporabo elementov urbane
opreme (količki, talne kovinske oznake, talne osvetlitve).
– Urbana oprema mora biti oblikovana enotno (ulične svetilke, osvetlitev posameznih ambientov).
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– Barve fasad ob Tržaški cesti se določijo na podlagi barvne študije, ki obravnava celoten uličen niz.
Barvno študijo s soglasjem potrdi pristojni nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne
dediščine.
– Obstoječi drevoredi in drevesa se ohranjajo, Kolikor to ni mogoče, se nadomestijo z novimi.
Enostavni in nezahtevni objekti
– Lega enostavnih in nezahtevnih objektov: slediti morajo gradbeni liniji osnovnega objekta, odmik od
meje sosednjega zemljišča ne sme biti manjši, kakor je pri osnovnem objektu.
– Dopustni nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– začasni objekti, namenjeni prireditvam in sezonski turistični ponudbi,
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal ne pokriva več kot 100 m pas okoli
oddajne točke,
– spominska obeležja kot del fasade manjša od 1 m2.
PO 37/1

CU

OPPN

Špice

– Do sprejetja OPPN veljajo določila UN Titova.

PO 37/2

CU

Špice

– Do sprejetja OPPN veljajo določila UN Titova.

PO 38/1

CD – i

Šola – vrtec

– Možna gradnja nadomestnega vrtca. V tej morfološki celoti je predvidena ureditev parkirišč za
zaposlene ob gospodarskem dvorišču in ureditev pešpoti proti Stjenkovi ulici. Ureditve in obstoječi
objekti se vzdržujejo in obnavljajo v obstoječi vsebini in obsegu. Možna je odstranitev dela objekta
ali celotnega objekta in gradnja novega v skladu s prostorskimi možnostmi, ki jih določajo veljavni
predpisi. Možne so nove ureditve igrišč, okolice objektov, ograditve in zasaditve. Ob cesti na
Kremenco se uredi obcestni drevored.
– Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe šole in vrtca ter ureditve igrišč.
– Ureditev zelenega parkirišča na delu neurejenih zelenih površin med šolo in obstoječim poslovno
stanovanjskim objektom, ki se z zeleno bariero visokodebelnih dreves loči od obstoječega
stanovanjsko poslovnega objekta in območja šole. Služi za potrebe parkiranja za potrebe Zelene
dvorane in drugih potreb na tem območju.

PO 38/2

CD – i

Pri vrtcu

– Dovoljena gradnja vrtca. Ureditev povezovalne pešpoti z drevoredom med območji večstanovanjske
gradnje ter šolo in vrtcem.

PO 39/1

SS – e2

Srednja Kolodvorska

– Sprememba namembnosti v poslovne dejavnosti mogoča do 50 % BEP objektov ob zagotovitvi
potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli.
– FI do 50 %
– FZ do 0,5
– FZOP nad 20 %

PO 39/2

SS – e2

Zgornja Kolodvorska

– Spremembe namembnosti v poslovne dejavnosti mogoča do 50 % BEP objektov ob zagotovitvi
potrebnih parkirnih mest na gradbeni parceli.
– Dovoljene so nadomestne gradnje večstanovanjskega objekta v enakih gabaritih s toleranco
+-10 %. Višina objekta se ne sme povečati.
– Gradnja novih večstanovanjskih objektov ni dovoljena.
– FI do 50 %
– FZ do 0,5
– FZOP nad 20 %

PO 39/3

SS – v1

Spodnja Kolodvorska

– Ohranjanje obstoječih športnih igrišč (balinišče).
– Ohranjanje obstoječih prostih zelenih površin. Ureditev površin za mirujoči promet. Vzdrževanje
in prenova objektov ter možna sprememba namembnosti objektov do 50 % BEP za mirne, tihe
intelektualne dejavnosti, kozmetika in druge osebne storitve ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
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PO 39/4

SS – e3

Gregorčičeva

– Ohranjanje obstoječe morfologije območja in obstoječe stanovanjske rabe. Ureditev površin za
mirujoči promet. Sprememba namembnosti v poslovne dejavnosti mogoča le v pritličnih delih
objektov ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
– Sprememba namembnosti mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih parkirnih
mest v pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih storitev, zdravstva,
športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti, dejavnosti predšolske
vzgoje, gostinstvo in turizem pod pogojem, da nimajo povečanih negativnih vplivov na okolje.

PO 39/5

SS – e3

Prvomajska

– Tipologija objektov a, c.
– Ureditev površin za mirujoči promet. Spremembe namembnosti v poslovne dejavnosti je mogoča
le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
– Obstoječi objekti centralnih in oskrbnih dejavnosti (gasilski dom, trgovina in drugih dejavnosti se
lahko nadomestijo s stanovanjskimi vila bloki z do 4 stanovanji ob upoštevanju gradbenih mej,
obstoječe morfologije večine objektov območja in zagotovitvi parkirnih mest in zelenih površin na
parceli (do 30 %).
– »Zeleno dvorano« se rekonstruira ali prenovi za potrebe športnih in rekreacijskih dejavnosti. Možna
je tudi nadomestna gradnja v velikosti, ki ne presega obstoječih gabaritov. Prizidek na zahodu se
odstrani. Ohranja se dostop z Ulice 1. maja mimo stanovanjskega objekta.

PO 39/6

ZS

Gozdiček pri
Zeleni dvorani

– Območje parka JV od Zelene dvorane služi rekreacijski dejavnosti. Uredijo se ploščadi z različno
rekreacijsko vsebino. Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za potrebe rekreacije in gostinske
ponudbe. Obstoječa drevesa se ohranjajo razen obolelih dreves, ki se nadomestijo z novimi.
Neurejena zelena površina za garažami se uredi kot otroško igrišče. Postavi se primerna igrala.

PO 39/7

SS – v1

Prekomorskih
brigad

– Upoštevanje GM.
– Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Spremembe namembnosti
v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih
parkirnih mest.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
– Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

PO 39/8

SS – v1

Prekomorskih
brigad

– Upoštevanje GM.
– Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Sprememba namembnosti
v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih
parkirnih mest.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
– Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

PO 39/9

SS – e1

Volaričeva

– Tipologija objektov b.
– Spremembe namembnosti v tihe, mirne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
– Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena le na vrtno stran,
nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena. Barva strešin na
posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.

PO 39/10

SS – e2

Pod kolodvorom

– Tipologija objektov a.
– Sprememba namembnosti v poslovne tihe in mirne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov
ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.

PO 39/11

SS – e3

Pod Markinom

– Tipologija objektov: a, b, av, ab, ac.
– Neprimerne proizvodne obrtne dejavnosti se na območju lahko vzdržujejo, prepovedane so širitve.
– Gradnja na območju se mora prilagoditi geomorfologiji območja.
– Na območju se uredi skupne zelene površine z otroškim igriščem in za počitek stanovalcev.
– Na območju se lahko gradi varovana stanovanja.
– Dovoljena višina večstanovanjskih objektov do P+4.
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PO 39/12

ZD

Pod postajo

– Ohranjanje zelenih površin kot zaščitnih površin – varstvo pred hrupom.

PO 39/13

SS – e2

Nova vas 1

– Tipologija objektov a.
– V morfološki celoti so dovoljene: odstranitve obstoječih objektov, gradnja novih enodružinskih
stanovanjskih objektov z največ dvema stanovanjema, prizidave za potrebe obstoječih stanovanjskih
enot, gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe stanovalcev. Parkirna mesta za potrebe
dejavnosti je potrebno zagotoviti na gradbeni parceli.
– Nepozidano območje južno od vrtca na parcelah 2898/9, 2898/8, 2898/7, 2898/6, vse k.o. Postojna:
dovoljena gradnja vrstnih hiš. Dovoljena gradnja pomožnih objektov za potrebe stanovalcev.
Dovoljena mirna dopolnilna pisarniška dejavnost dela na domu, ki nima vplivov izven mej gradbene
parcele, ob zagotovitvi parkiranja za potrebe stanovanja in dejavnosti na parceli.
– Ohranjanje in ureditev obstoječih pešpoti.

PO 39/14

ZD

Nova vas 2

– Ohranjanje zelenih površin, ureditev otroškega igrišča.

PO 39/15

SS – v1

Kremenca 1

– Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Sprememba namembnosti
v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih
parkirnih mest.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
– Zunanji gabariti objekta se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

PO 39/16

SS – v2

Volaričeva bloka

– Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
– Obstoječi enostanovanjski objekt se lahko vzdržuje, prenavlja in rekonstruira. Sprememba
namembnosti in povečevanje števila stanovanjskih enot ni dovoljeno.

PO 39/17

SS – e1

Kettejeva

– Tipologija objektov b.
– Sprememba namembnosti v tihe, mirne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob
zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
– Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena le na vrtno stran,
nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena. Barva strešin na
posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.

PO 39/18

SS – v1

Kremenca 2

– Tipologija objektov av.
– Ureditev površin za mirujoči promet, možna gradnja podzemnih garaž. Spremembe namembnosti
v mirne, tihe poslovne dejavnosti je mogoča le v pritličnih delih objektov ob zagotovitvi potrebnih
parkirnih mest.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
– Zunanji gabariti objektov se ne smejo spreminjati. Ohranjajo se sive kritine.

PO 39/19

CU

Trgovina
Kremenca

– Tipologija objektov c.
– Ohranja se centralne in oskrbne dejavnosti, ki služijo območju. Zagotavljanje potrebnega števila
parkirnih mest, možna gradnja podzemnih garaž.

PO 39/20

SS – v2

Veterinarska
klinika

– Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti oceno obremenitev s hrupom s predlogi protihrupnih
ukrepov z upoštevanjem napovedi prometa za 20 letno plansko obdobje. Kolikor se izkaže, da bodo
na teh površinah obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je potrebno predvideti ustrezne
protihrupne ukrepe. Izvedba protihrupnih ukrepov je dolžnost investitorjev.
– Stanovanjska gradnja je dovoljena samo v primeru predhodne zagotovitve ustrezne ravni hrupa.

PO 39/21

SS – sb

Dom upokojencev

– Ohranjanje obstoječih zelenih površin.
– Ob prenovi in vzdrževanju posameznega objekta celovito reševati cel objekt.
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PO 39/22

SS – e1

Kremenca
naselje

– Tipologija objektov a.
– Upoštevanje gradbene meje pri gradnji enostavnih objektov in objektov za lastno rabo do dovoljene
stopnje pozidanosti in do gradbene meje. Sprememba namembnosti v pritličnih delih objektov v
dopustne dejavnosti je mogoča le ob zagotovitvi potrebnih parkirnih mest.
– Dograditev objektov kot razširitev obstoječe stanovanjske enote dovoljena le na vrtno stran,
nadzidava in spreminjanje naklonov streh ter smeri slemen strešin ni dovoljena. Barve strešin na
posameznem območju naj bo enotna. Nadzidave objektov niso dovoljene.
– Ohranjanje in ureditev obstoječih pešpoti.

PO 40

IG

IC pod železnico

– Izraba območja FI in FZ se ne sme povečati. Nadzidave niso dovoljene.

PO 41

SS – v1

Ovčje staje

– Na območju veljajo določila OLN Ovčje staje.

PO 42/1

IG

Za Livom

– Višina novih objektov do 10 m.
– Območje je dostopno iz regionalne ceste Postojna–Razdrto R2 409.
– Obvezno ohranjanje zelenih površin ob odprtem kanalu, obstoječih živic in dreves.
– Ob regionalni cesti Postojna–Razdrto R2 409 gradnja poslovno trgovskih objektov manjšega merila.
– Upoštevanje GM na jugu – ohranjanje koridorja predvidene ceste.
– FZ: do 50 %
– FI: do 0.8
– FOZP: najmanj 30 %.

PO 42/2

IG

Liv

– Oddaljenost objektov od Reške ceste najmanj 15,00 m.
– Upoštevanje GM na jugu – ohranjanje koridorja predvidene ceste.

PO 43

ZD

Priključek

– Zelene površine ob izvozu z avtoceste.
– Oblikovanje landarta, ki označuje posebnosti turističnega območja.

PO 44

K1

-

– Dovoljeno urejanje pešpoti.

PO 45

K1

-

– Dovoljeno urejanje pešpoti.

PO 46

PO

Ob Reški jug

– Pridobiti je potrebno celovito urbanistično rešitev območja pred pričetkom fazne izgradnje.
– Ureditev prometnega terminala, parkirišče za tovornjake s spremljajočim programom.
– Na območju se lahko zgradi večje parkirišče za tovornjake – do 100 tovornjakov v 1. fazi. Zgradijo
se lahko spremljajoči gostinsko storitveni in sanitarni objekti, možna gradnja motela. Objekti se
locirajo tako, da mejijo na gradbeno mejo ob Reški ulici.
– Ob avtocesti ureditev zaščitnega varovalnega zelenega pasu.
– Na območju je potrebno zagotoviti vsaj 30 % zelenih površin. Parkirišča naj bodo ozelenjena –
vmesni zeleni pasovi z drevesi.
– Ob Reški in novi povezovalni cesti zasaditev drevoreda RL.
– Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.

PO 47

K1

-

– Dovoljeno urejanje pešpoti.

PO 48

SS – v1

V Staro vas

– Dopustna tipologija: av, bv, b, c.
– Večstanovanjska gradnja naj obsega več kot 50 % površin območja. Dopustna strnjena individualna
stanovanjska gradnja. Dovoljena je gradnja stanovanj za posebne namene (varovana stanovanja).
– Ureditev peš in kolesarskih povezav s centrom mesta.
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– Pred pričetkom gradnje je potrebno izvesti oceno obremenitev s hrupom s predlogi protihrupnih
ukrepov z upoštevanjem napovedi prometa za 20 letno plansko obdobje. Kolikor se izkaže, da bodo
na teh površinah obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je v okviru OPPN potrebno
predvideti ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba protihrupnih ukrepov mora biti v OPPN opredeljena
kot dolžnost investitorjev, kar mora biti razvidno iz tekstualnega dela OPPN.
– Stanovanjska gradnja je dovoljena samo v primeru predhodne zagotovitve ustrezne ravni hrupa.
– Praviloma naj se stanovanjska gradnja umešča v zahodni manj hrupni del območja, stavbe
dovoljenih dopustnih spremljajočih dejavnosti pa v vzhodni, hrupnejši del območja.
– Jugovzhodni rob naj se ozeleni z visokodebelnim drevjem. Na vzhodni del območja ob cesti v Staro
vas vzpostaviti večji četrtni park z otroškim igriščem za potrebe celotnega območja stanovanjske
gradnje Kremenca.
– FI do 1.
– Oblikovanje mora biti podrejeno zahtevi po postopnem višinskem prehodu objektov v smeri proti
zahodu in severu, in sicer od višine P+1 do P+3 ob cesti v Staro vas z namenom ublažitve obstoječe
visoke strukture blokovskih objektov na Kremenci, zasnova naj upošteva prostorske danosti
(pogledi, prehodi v zeleno) in geomorfološke značilnosti.
– Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.
– Območje najboljših kmetijskih zemljišč, ki je trajno izvzeto iz kmetijske namenske rabe in se
nadomesti z usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč na območjih KE 05/1 NK 01, KE 03/2
NK 02 in KE 04/1 NK 03. Za območje je treba nadomestna kmetijska zemljišča zagotoviti do izdaje
gradbenega dovoljenja.
PO 49/1

SK – k

Penko

– Upoštevanje GM na severu, koridor predvidene povezovalne ceste.
– Gradnje za potrebe obstoječe kmetije.

PO 49/2

SK – e

Zalog vas
sever

– Upoštevanje GM na severu, koridor predvidene povezovalne ceste.
– Gradnje za potrebe obstoječe kmetije.

PO 49/3

SK – v

Ob cesti 2

– Tipologija objektov d-j.
– Upoštevanje GM na severu – koridor predvidene povezovalne ceste.

PO 49/4

ZS

Ob cesti 1

– Upoštevanje gradbene meje in območja rezervata za predvideno povezovalno cesto.

PO 49/5

SK – v

Ob njivah

– Tipologija objektov d-j.

PO 49/7

SK – v

Zalog vas – jug

– Tipologija objektov: d-j.
– Upoštevanje GM na severu – koridor predvidene povezovalne ceste.

PO 49/8

SK – k

Pod vasjo 2

– Tipologija objektov ac.
– Na območju gradnja nestanovanjskih poslopij za potrebe kmetij in kmetijskih pomožnih objektov.

PO 49/9

SK – k

Pod vasjo 3

– Območje za preselitev kmetije.

PO 51

BT

Ob Reški – sever

– Del območja se ureja z obstoječim UN P 10.
– Za območje se pred pričetkom izdelave OPPN izvede natečaj.
– Na območju se uredi turistične objekte, osrednji turistični informacijski center z dopolnilno gostinsko
ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe javnega prometa.
– Gradnja garažne hiše po sistemu »parkiraj in se pelji« za turistične obiskovalce.
– Na območju za bencinsko črpalko (obstoječi poslovni objekt) dovoljena gradnja in širitev te
dejavnosti.
– Ureditev Reške ceste: dvopasovnica z obojestranskim hodnikom za pešce, kolesarsko stezo ter
obojestransko zelenico z drevoredom upoštevanje RL.
– Ureditev odvodnjavanja meteornih voda. Robne površine napram območju Loga in pozidave ob
Titovi cesti uskladiti s predvidenimi ureditvami teh območij (peš povezave, počivališča, ureditve
zelenih, parkovnih in vodnih površin).
– Upoštevanje rezervata za novo povezovalno cesto Erazmova ulica – Reška cesta.
– Cestna povezava naj se načrtuje tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za
kmetijsko mehanizacijo.

OPPN(p)
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K1
– Dovoljeno urejanje pešpoti.

PO 53

K1
– Dovoljeno urejanje pešpoti.

PO 54/1

O

Čistilna naprava

– Predvidene širitve obstoječe čistilne naprave.
– Možna izgradnja objektov za obdelavo odpadkov.
– Možna izgradnja fotovoltaične elektrarne.

PO 54/2

PC

Cesta do
Čistilne naprave

– Dostopna cesta do čistilne naprave poteka od odcepa z državno cesto – glavna cesta III. reda
Postojna–Pivka tako, da se na novo v ravnem delu ceste vzpostavi križišče. Ob projektiranju ceste
je potrebno predvideti rešitev za dostop do kmetijskih površin za lastnike poljske poti na vzhodni
strani, ki bi se priključila na to dostopno cesto. Pri projektiranju ceste je treba upoštevati predpise.
– Predhodno je potrebno izdelati prometno študijo, oziroma analizo optimalne ureditve križišča.
– Cesta poteka tik ob ograji avtoceste in z odmikom 7 m od cestnega telesa državne ceste in
avtoceste, kjer je predviden dodatni vozni pas.

PO 55/1

PL

Letališče steza

– Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.
– Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.
– Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na lastnosti
varovanih območij.

PO 55/2

PL

Letališče na ovinku

– Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.
– Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.
– Ureditev parkirišč za avtobuse in osebna vozila za potrebe letališča.
– Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na lastnosti
varovanih območij.

PO 55/3

PL

Letališče hangar

– Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe.
– Območje izključne in omejene rabe za potrebe letališča.
– Spremljajoči objekti: hangarji, objekti za gostinsko in turistično ponudbo.
– Morebitne posege, ki bi izhajali iz razvoja letališča, je treba predhodno presojati glede na lastnosti
varovanih območij.

PO 56/1

SK – e

Stara vas ob avtocesti

– Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni zagotovitvi
dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.
– Oblikovanje objektov mora biti podrejeno ohranjanju arhitekturne identitete območja.
– Podolgovata tlorisna oblika, smeri slemen objektov vzporedne – pravokotne na dostopno cesto.
Višinski gabarit (K)+P+1. Nakloni strešin strmi (38° do 42°).

PO 56/2

SK – v

Nad vasjo

– Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja stanovanjskih objektov je dovoljena po
predhodni zagotovitvi dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.
– Tipologija objektov ac.
– Funkcionalne zelene površine naselja.
– Na območju gradnja nestanovanjskih poslopij za potrebe kmetij in kmetijskih pomožnih objektov.

PO 56/3

SK – v

Stara vas – vas

– Tipologija objektov d-j.

PO 56/4

SK – k

Pod vasjo

– Funkcionalne zelene površine naselja.
– Na območju gradnja za potrebe kmetij in kmetijskih pomožnih objektov.
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PO 56/5

SK – e

OPN-NPIP

Ob Strženu

– Tipologija objektov a, ac.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi novo prometno navezavo in zgraditi komunalno opremo
(sanitarno in meteorno kanalizacijo, vodovod ter energetsko omrežje.

PO 56/6

ZD

Ob avtocesti – Stara vas

– Zaščitni protihrupni zeleni pas.
– Ob avtocesti upoštevanje 10 m pasu za širitev avtoceste.
– Na območju se izvede celovita protihrupna zaščita na podlagi predhodnih meritev hrupa.
– Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

PO 56/7

SK – k

Ob avtocesti – Stara vas

– Na območju dovoljena gradnja nestanovanjskih kmetijskih objektov in pomožnih kmetijskih objektov.

PO 58/1

SS – e2

Pod Jelovico 1

– Na območju veljajo določila ZN Goričica.

PO 58/2

SS – e2

Pod Jelovico 2

– Na območju veljajo določila ZN Goričica.
– Gradnja stanovanjskih objektov dovoljena po izvedbi meritev hrupa in izvedenih ustreznih
protihrupnih ukrepov za zaščito predvidenih stanovanjskih območij pred prekomernimi ravnmi
hrupa.

PO 59/1

SS – e1

Livada

– Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni zagotovitvi
dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.
– Tipologija objektov a, b.
– Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tip a: FI do 0.4, FZ do 40 %, FOZP nad 30 %; objekti tip b:
FI do 0.6, FZ do 50 %, FOZP nad 25 %.
– Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30 % tlorisne površine posamezne stavbe je lahko
ravnih.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave, oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne skupine
do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.
– Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in
drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.

PO 59/2

ZD

Pod Jelovico
Novi del

– Zaščitni protihrupni zeleni pas.
– Ob avtocesti upoštevanje 10 m pasu za širitev avtoceste.
– Na območju je predvidena celovita protihrupna zaščita na podlagi rezultatov predhodnih meritev
hrupa avtoceste.
– Na območju je dovoljena gradnja prometne in komunalne infrastrukture, ureditev zelenih površin.
– Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

PO 59/3

SS – e1

Gmajna

– Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni zagotovitvi
dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.
– Tipologija objektov a.
– Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tipa a: FI do 0.4, FZ do 40 %, FOZP nad 30 %.
– Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30 % tlorisne površine posamezne stavbe je lahko
ravnih.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne skupine
do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.
– Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in
drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.

ZN

ZN
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PO 59/4

SS – e1

OPPN(p)

Goričica sever
Pod železnico

– Pred pričetkom gradnje izvesti meritve hrupa, gradnja objektov je dovoljena po predhodni zagotovitvi
dovoljenih ravni obremenjenosti s hrupom za stanovanjska območja.
– Tipologija objektov a, b.
– Stopnja izkoriščenosti območja: objekti tip a: FI do 0.4, FZ do 40 %, FOZP nad 30 %.
– Stavbe naj imajo praviloma dvokapnice, do 30 % površine streh posamezne stavbe je lahko ravnih.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče za starostne skupine
do 10 let na posameznih podenotah, predvidenih za stanovanjsko gradnjo.
– Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in
drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.

PO 59/5

SS – e2

Goričica ob Stari vasi

– Tipologija objektov a, b.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Zagotoviti je potrebno skupne zelene površine in površine za otroško igrišče.
– Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in
drugo primarno gospodarsko javno infrastrukturo.
– Pred pričetkom gradnje je potrebno zgraditi primarno cestno omrežje, na katerega se bodo
navezovala območja.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.

PO 59/6

SS – e2

Goričica pod železnico

– Tipologija objektov a, c.
– Program izrabe območja: gradnja individualnih stanovanjskih objektov prosto stoječih in strnjene
enodružinske gradnje.
– Na območju obvezna izgradnja objektov otroškega vrtca, skupnih površin za šport in rekreacijo in
dopolnilnih centralnih in oskrbnih dejavnosti za potrebe celotnega območja, ki ga avtocesta ločuje
od Postojne (Goričica, Stara vas). Izgradnja teh objektov mora potekati vzporedno z izgradnjo
stanovanjskih območij PO 59/1, PO 59/3, PO 59/4, PO 59/5, PO 59/7.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Pred pričetkom gradnje na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in drugo primarno
gospodarsko javno infrastrukturo.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.
– Območja ob železnici, kjer so nakloni neprimerni za stanovanjsko gradnjo, se ohranjajo kot zelene
površine.
– Upoštevajo se pogoji železnice za gradnjo v vplivnem območju – varovalnem pasu.

PO 59/7

SS – e2

Goričica jug

– Tipologija objektov: a, b, c.
– Program izrabe območja: gradnja individualnih stanovanjskih objektov prosto stoječih in strnjene
enodružinske gradnje.
– Upoštevati je potrebno prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma
obstoječe ceste ter poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
– Pred pričetkom gradnje na območju zgraditi primarni kanalizacijski vod in drugo primarno
gospodarsko javno infrastrukturo.
– Primarno cestno omrežje se navezuje na obstoječi nadvoz čez avtocesto oziroma predvideni
nadvoz (razširitev obstoječega), ki se navezuje na območje PO 41.

PO 60

ZV

Vrtički

– Ohranjanje in ureditev območja vrtičkov na podlagi celovite rešitve ureditve območja.
– Ureditev ceste med EUP PO 41 in PO 59.
– Dovoljena gradnja protihrupnih ograj.

OPPN(p)

OPPN(p)

OPPN(p)
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PO 61

O

Zbirni center

– Območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe.
– Območje sanacije odlagališča komunalnih odpadkov.
– Možnost umestitve zbirnega centra, ki ne sme omejitveno vplivati na funkcioniranje vojaškega
poligona.
– V fazi projektiranja je potrebno zagotoviti ustrezen dostop do zbirnega centra ob upoštevanju pogoja
iz prejšnje alinee, pri čemer glavni dostop ne sme segati v notranjost območja.
– Zbirni center mora upoštevati omejitvene pogoje delovanja, določenimi v skladu z rezultati balistične
ocene in študije.

PO 62

ZS

Muzej krasa

– Dejavnosti na območju naj se umestijo v prostor na način, da se ohranja poudarjenost ekološke in
socialne funkcije gozdov.
– Omejeno, organizirano in usmerjeno gibanje ljudi v okolici turističnih dejavnosti, ki potekajo znotraj
območja velikih zveri (rjavi medved, volk, navadni ris).
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Aktivnosti naj se izvajajo v dnevnem času.
– Ureditev primerne razsvetljave: načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih
površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo naj se žarnice s čim manjšim deležem
UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih
razlogov to dopustno.
– Zagotoviti je potrebno varovanje jamskih arheoloških najdišč kot arheološki rezervat. Dovoljena je
predstavitev celote in posameznih zaščitenih elementov jame ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža spomenika. Dopustni so le zavarovalni posegi s soglasjem ZVKDS.

PO 63

E

Sončna elektrarna

– Območje je predvideno za postavitev fotovoltaične elektrarne (FVE).
– Dopustna je gradnja objektov za potrebe FVE.
– Obvezno je prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe postavitve (FVE) na izpostavljeni legi.

PO 65

BT

Pivka jama

– Dovoljene prizidave in nadzidave do povečanje BEP 50 %.
– Dovoljene rekonstrukcije objektov.
– Spremembe namembnosti v okviru dopustnih vrst stavb.
– Dovoljene vrste stavb:
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12301 Trgovske stavbe (do 100 m2 BTP),
– 12650 Športna dvorana,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
– Omejeno, organizirano in usmerjeno gibanje ljudi v okolici turističnih dejavnosti, ki potekajo znotraj
območja velikih zveri (rjavi medved, volk, navadni ris).
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Ureditev primerne razsvetljave: načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih
površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo naj se žarnice s čim manjšim deležem
UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih
razlogov to dopustno.
– V primeru novogradenj ali drugih večjih posegov je potrebno izdelati OPPN.
– Območja naj se dodatno ne osvetljuje.

OPPN(p)

OPN(OPPN)

2. OBMOČJA NASELIJ
3.2. BELSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

BE 01/1

SK – v

Belsko – vas

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 10 Kašča – Belsko novogradnje niso dovoljene,
razen za potrebe kulturne funkcije objekta in podzemne komunalne infrastrukture.

Stran
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SK – v

Dednik, Pod vasjo, Zgornji – Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
konec – sever, Zgornji konec zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
– vzhod, Zgornji konec – meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
zahod, Pod Zelenkami
BE 02

CD-C

Britof

– Dovoljene so gradnje za potrebe pokopališča oziroma cerkve.
– Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor je prikaz upoštevanja
obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do objekta cerkve
(dominante v prostoru in naselju) obvezen.
– V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 4905 Belsko – Mlin novogradnje niso dovoljene,
razen za potrebe kulturne funkcije objekta in podzemne komunalne infrastrukture.

BE 03

ZS

Ribnik

– Na območju se uredi površine za manjši avto kamp in površine za šport in rekreacijo.
– Gradnja avtokampa in spremljajočih rekreativnih površin obsega:
– prometne in komunalne ureditve,
– ureditev parkirnih prostorov,
– ureditev turistične infrastrukture,
– ureditev peš povezav,
– ureditev prometnega dostopa iz ceste.
Priporočena tipologija:
– Predlaga se izgradnjo avtokampa nižjih gostot z bogato drevesno ozelenitvijo območja.

BE 04/2

IG

Cona Belsko

– Ohranitev zelene bariere na severni strani meje enote med posameznimi morfološko (funkcionalno,
pomensko in oblikovno) različnimi oblikami poselitve, in sicer se zelena bariera ohranja kot 100 m
širok pas znotraj enote.

BE 05/1,
BE 05/2

ZS

OPN-NPIP

OPPN(p)

OPPN(p)

Erazem – golf,

Območje ureditev golf igrišča. Gradnja drugih objektov ni dopustna.
– Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih dejavnosti.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če
je iz varnostnih razlogov to dopustno.
– Aktivnosti naj se izvajajo v dnevnem času.
– Območja naj se ne osvetljuje.
– Za območje BE 05 in BE 06 je zahtevan enotni OPPN.

BE 05/2

ZS

Erazem – šport

Območje ureditev športnih igrišč. Gradnja drugih objektov ni dopustna.
– Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih dejavnosti.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če
je iz varnostnih razlogov to dopustno.
– Aktivnosti naj se izvajajo v dnevnem času.
– Območja naj se ne osvetljuje.
– Za območje BE 05 in BE 06 je zahtevan enotni OPPN.

OPPN(p)
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BE 06/1

BT

OPPN(p)

Hotel Erazem 1

Območje ureditve turističnega in gostinskega središča.
– V sklopu izdelave OPPN potrebna izdelava urbanistično krajinske presoje zaradi izpostavljenosti
lokacije.
– Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40 %.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 14 m in P+2+1M.
– Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih dejavnosti.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če
je iz varnostnih razlogov to dopustno. Območje naj se osvetljuje v najmanjši možni meri.
– Za območje BE 05 in BE 06 je zahtevan enotni OPPN.

BE 06/2

BT

Hotel Erazem 2

Območje ureditve namestitvenih objektov za kratkotrajno bivanje.
– Izdelava urbanistično-krajinske zasnove zaradi izpostavljenosti lokacije.
– Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40 %.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in P+1M.
– Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih dejavnosti.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če
je iz varnostnih razlogov to dopustno. Območje naj se osvetljuje v najmanjši možni meri.
– Načrtuje se mirne dejavnosti z zmanjšano aktivnostjo v nočnem času.
– Za območje BE 05 in BE 06 je zahtevan enotni OPPN.

BE 06/3

BT

Pri kozolcu

Območje ureditve namestitvenih objektov za kratkotrajno bivanje.
– Izdelava urbanistično-krajinske zasnove zaradi izpostavljenosti lokacije.
– Gradnja objektov ob upoštevanju dopustnega FI do 1,2 in dopustnega FZ do 40 %.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in P+1M.
– Zagotovitev omejenega, organiziranega in usmerjenega gibanja ljudi v okolici turističnih dejavnosti.
– Načrtovanje ograjenih zabojnikov za zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov.
– Ureditev primerne razsvetljave, in sicer naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice; uporabijo naj se žarnice s čim
manjšim deležem UV svetlobe; v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če
je iz varnostnih razlogov to dopustno.
– Za območje BE 05 in BE 06 je zahtevan enotni OPPN.

OPPN(p)

OPPN(p)

3.3. BREZJE POD NANOSOM
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

BR 01

SK – v

Brezje – vas

– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
1000 m2 in maksimalno 2000 m2.
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli kapelice (EŠD 19379).

3.4. BUKOVJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

BU 01/3

SK – e

Pri bloku

– Novogradnje večstanovanjskih objektov niso dopustne, prav tako ni dopustna nadomestna
gradnja in dozidava in nadzidava obstoječega večstanovanjskega objekta. Možna je
rekonstrukcija, investicijsko-vzdrževalna in vzdrževalna dela na obstoječem večstanovanjskem
objektu ter novogradnje eno in dvostanovanjskih objektov.
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BU 02

SK – e

OPN-NPIP

Žleb

– Gradbeno dovoljenje za objekte, katerih gradbena parcela se nahaja znotraj pasu odprtih javnih
površin je možno ob predhodno izdelani urbanistično-krajinski idejni zasnovi za celotno traso
panoramske ceste (od vznožja naselja Bukovje do izhoda iz naselja Gorenje na V delu).
– Na parcelah št. 1001/1, 1001/5, 1080/1, 1080/3, 1080/4, 1080/5, vse k.o. Bukovje, je predvidena
gradnja Doma krajanov, ki bo namenjen športni, kulturni in družbeni dejavnosti, ter ureditev
zunanjih športnih igrišč in ureditev parkirišča za te namene.

3.5. DILCE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

DI 01/1

SK – v

OPN-NPIP

Dilce – jug

– Gradnje novih kmetijskih kompleksov niso dopustne, možne so le novogradnje objektov v okviru
obstoječih kmetijskih kompleksov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave
obstoječih objektov.
– Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom v
širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenega roba naselja na severnem in južnem robu podenote. (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).

DI 01/2

SK – v

Dilce – sever

– Gradnje novih kmetijskih kompleksov niso dopustne, možne so le novogradnje objektov v okviru
obstoječih kmetijskih kompleksov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave in nadzidave
obstoječih objektov kmetijskih kompleksov.
– Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom v
širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenega roba naselja na južnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

DI 01/3

SK – e

Bolk

Obvezna je:
– Vzpostavitev zelenega pasu med javno regionalno cesto in zasebnimi površinami (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).

DI 02

ZS

Dilce – igrišče

– Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov
ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

3.6. PRI FARI
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

FA 01

CD – c

Cerkev

– Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta cerkve
– dominante v prostoru in naselju (prikazati pri izdelavi PGD).

FA 02/1

SK – v

Fara – vas

– Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta cerkve
– dominante v prostoru in naselju (prikazati pri izdelavi PGD).

FA 02/2

SK – e

Fara – zahod

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

FA 03

SK – k

Dužnik

– Območje za selitev kmetije.
– Predvidena je gradnja hleva z dvema koritastima silosoma, senik in strojne lope ter gradnja
stanovanjske hiše v sklopu preseljene kmetije.

OPN-NPIP
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3.7. GABRJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

GA 01

SK – e

Belsora

– Maksimalno dopustni tlorisni gabariti je 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic vsaj 1:2,5.

GA 02

SK – e

Tri hiše

– Maksimalno dopustni tlorisni gabariti je 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic vsaj 1:2,5.

3.8. GORENJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

GE 01/1

SK – v

Gorenje – vas

– Ohranitev zelenega robu naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

GE 01/2

SK – v

Kurji konec

– Ohranitev in vzpostavitev kvalitetno oblikovanega javnih površin ob panoramski cesti z (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor). Gradbeno dovoljenje za objekte, katerih gradbena parcela se
nahaja znotraj pasu odprtih javnih površin, je možno ob predhodno izdelani urbanistično-krajinski
idejni zasnovi za celotno traso panoramske ceste (od vznožja naselja Bukovje do izhoda iz naselja
Gorenje na V delu).
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Južinovega križa (EŠD 350171) in Gorenjskega križa (EŠD
350170).
– Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega južnega in vzhodnega vidno izpostavljenega roba naselja ter
vizualna sanacija izstopajočega objekta, ki je postavljen pred cerkev na izrazito izpostavljeno lego
in degradira silhueto vasi z rušitvijo kvalitetnega prostorskega razmerja med objektom dominantne
cerkve in obstoječim stavbnim tkivom (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

GE 01/3

SK – e

Pri lipi

– Enotna postavitev (stanovanjskih) objektov: lega objektov – daljša stranica vzporedna s smerjo
ceste.
– Za pridobitev gradbenega dovoljenja v podenoti je potrebno prikazati oblikovanje kakovostne
vizualne podobo pozidave in izpostavljenega roba naselja na izpostavljeni legi in vpliv pozidave
na silhueto naselja Bukovje in Gorenje (prikaz upoštevanja v PGD).

OPN-NPIP

3.9. GORIČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

GO 01

SK – v

Goriče – vas

– Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta cerkve
(dominante v prostoru in naselju) (prikazati pri izdelavi PGD).
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1000 m2.
– Ohranitev javne dostopne ceste (pešpoti), in sicer je gradnja možna do GM.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki širini
s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje. V
primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen, pa je
dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon
in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.
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3.10. GROBIŠČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

GR 01/1

SK – v

Grobišče – vas

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).
– Ohranitev panoramskih pogledov (prikazati pri PGD).

GR 01/2

SK – v

Nad kotanjo

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).
– Ohranitev panoramskih pogledov (prikazati pri PGD).

GR 01/3

SK – e

Pri ogradi

– Ohranitev zelenih robov naselja. (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

GR 02

IK

Farma Prestranek

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.

GR 03

IK

Drevesnica Štivan

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.

OPN-NPIP

OPN (OPPN)

OPN (OPPN)

3.11. HRAŠČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

HA 01/1

CU

Dolnji konc

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.
– Cerkev Sv. Ane je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), zato naj
se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oziroma odprtin za
izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi, ki služi kot
koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo
narave.

HA 01/2

CU

Špica

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.

HA 02/1

SK – v

Črniče

– Ohranitev zelenega roba naselja na severnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

HA 02/2

SK – e

Zajček

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m.
– Ohranitev zelene ločnice proti EUP HA 01 v širini najmanj 10 m od EUP HA 01 (prikazati pri izdelavi
PGD za poseg v prostor).

HA 02/4

SK – v

Gornji konc

– Ohranitev zelenega roba naselja na severnem robu enote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v
prostor).

HA 07

A

Cenetov mlin

– Možne samo gradnje, ki ne zahtevajo proti poplavnih ukrepov ob reki Nanoščici in zagotavljajo
ohranjanje njenega naravnega stanja.
– Nasipavanje in spreminjanje kote terena ni možno.
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3.12. HRENOVICE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

HE 01

SK – v

Hrenovice – vas

– Ohranja se prepoznavno vaško jedro, kjer je urejen tudi manjši osrednji vaški prostor.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev zelenega roba naselja na severni, vzhodni, južni in zahodni strani enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranjati dostopnost (pešpot) ob severnem robu naselja s panoramskim pogledom na Nanos
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

HE 03

SK – e

Ob cesti

– Vzpostavitev zelenega pasu med javno regionalno cesto in zasebnimi površinami.

3.13. HRUŠEVJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

HR 01

ZD

Brski breg

– Zelena površina se ohranja kot zelena cezura med naseljema Hruševje in Slavinje.

HR 02/1

CU

Hruševje – zahod

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.
– Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.

HR 02/2

CU

Spodnje Hruševje

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.
– Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.

HR 02/3

CU

Bržince

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.
– Postavitev glavnega objekta kompleksa vzporedno s smerjo ceste.

HR 03/1

SK – v

Hruševje – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob cesti v smeri S–J in vzdolžna
postavitev ob cesti V–Z.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada (stanovanjskega) objekta
ob cesti.
– Upoštevanje obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva
do objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
– Ohranitev kvalitetno oblikovanega vidno izpostavljenega severnega roba enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).

HR 03/2

ZD

Zeleni breg

– Zelena površina se ohranja kot zelena cezura med naseljem in cesto.

HR 04

SS – e2

Zgornje Hruševje

– Vzpostavitev zelenega pasu na vidno izpostavljenem severnem robu (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
– Razvoj obstoječega gostinskega kompleksa je dopusten znotraj svoje gradbene parcele. Ohranitev
obstoječih športnih površin na JV robu enote.
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Kapelice pri Buhcu (EŠD 19561).

OPN-NPIP

OPN-NPIP
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HR 06/4

SS – e3

Nad Dolinko

– Rekonstrukcija ali nadomestna gradnja obstoječih objektov, ki presegajo dopustne gabarite, ni
dopustna. Dopustna so le vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela in gradnja v skladu z
dopustnimi gabariti.
– Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi. Gradnja
greznic ni dovoljena.

HR 07

ZD

Vodarna/vodohran

– Obvezna je revitalizacija kamnoloma v urejene zelene površine.

OPPN(p)

3.14. KALIČ
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

KA 01

BT

OPPN(p)

Kalič – hotel

– Dovoljena gradnja za potrebe rekreacije in športa.
– Vrste objektov:
– 24122 – smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice, kabinske
žičnice, sedežnice, vlečnice in podobno.
– 12410 stavbe žičniških naprav.
– Širitev obstoječega hotela in ureditev dodatnih namestitvenih kapacitet.
– Višinski gabariti ne smejo presegati gabarita obstoječega hotela, pri čemer je dopustna referenčna
višina dodatnih namestitvenih kapacitet (apartmaji, bungalovi) do 8 m.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Prostorske ureditve se načrtujejo čim bližje obstoječih objektov na način in v obsegu, da ne bo
prišlo do negativnih vplivov na življenjski prostor varovanih vrst. Načrtuje naj se tudi dejavnost, ki
ne bo povzročala konfliktov z zvermi.
– Pred izvedbo OPPN naj se izvede popis populacij kozače, koconogega čuka in gozdnega jereba,
da se preverijo območja gnezditev.

KA 02

ZS

Kalič – smučišče

– Dovoljena gradnja za potrebe rekreacije in športa.
– Vrste objektov:
– 24122 – smučišča in žičniške naprave (smučarske proge s pripadajočo opremo, žičnice, kabinske
žičnice, sedežnice, vlečnice in podobno),
– 12410 stavbe žičniških naprav.
– Na ostalih območjih znotraj enote urejanja prostora se ohranja kmetijska in gozdarska osnovna
raba.
– Za oblikovanje objektov veljajo določila za podrobno namensko rabo A.
Pri izdelavi OPPN je potrebno obvezno upoštevati:
– Dejavnosti na omenjenih treh območjih naj se umestijo v prostor na način, da se ohranja
poudarjenost ekološke in socialne funkcije gozdov.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Območja naj se ne osvetljuje.
– Prostorske ureditve se načrtujejo čim bližje obstoječih objektov na način in v obsegu, da ne bo
prišlo do negativnih vplivov na življenjski prostor varovanih vrst. Načrtuje naj se tudi dejavnost,
ki ne bo povzročala konfliktov z zvermi. Aktivnosti na območju se izvajajo izključno le v dnevnem
času. Omeji se svetlobno in zvočno onesnaževanje.
– Pred izvedbo OPPN naj se izvede popis populacij kozače, koconogega čuka in gozdnega jereba,
da se preverijo območja gnezditev.

OPPN(p)

3.15. KOČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

KO 01/1

SK – v

Koče – vas

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/3 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
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KO 01/2

SK – e

OPN-NPIP

Koče – sever

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.

KO 01/3

SK – e

Koče – zahod

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/1 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

KO 02/1

SS – e1

Pod Baznovko

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/1 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

KO 02/2

SS – e1

Grubence 2

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/1 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

KO 02/3

SS – e1

Grubence 1

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/1 – 5 m na vsaki
strani meje podenot.
– Potrebno je zagotavljati kvaliteto bivalnega okolja glede varstva pred hrupom in v ta namen izdelati
študijo o varstvu pred hrupom z namenom zagotavljanja kvalitete bivalnega okolja glede hrupa
pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezne gradnje na območju.

KO 02/4

SS – e2

Baznovka

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji z podenoto KO 01/1 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OPN-NPIP

OPPN(p)

3.16. LANDOL
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

LA 01/1

SK – v

Landol – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob glavni cesta in vzdolžna
postavitev na smer ceste stranski cesti.
– Gradnja objektov z upoštevanjem GL, ki jo tvori prečna/vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
– Ohranitev ambienta osrednjega vaškega prostora ob stičišču prometnic.
– Vzpostavitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob domu KS in športnem igrišču.

LA 02/1

SK – v

Brinje

– Vzpostavitev zelene bariere med obstoječimi kmetijskimi kompleksi in stanovanjsko gradnjo.
Gradbeno dovoljenje za nove stanovanjske objete se izda na podlagi prikaza zelene bariere v širini
vsaj 7 m proti kmetijskim kompleksom.
– Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega izpostavljenega roba pod cerkvijo, in sicer se ohrani odprte
zelene površine.
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Marinškovega križa v Brinji (EŠD 350167).
– Nadzidava, dozidava, rekonstrukcija ali nadomestna gradnja objektov neposredno pod cerkvijo je
dopustna le ob upoštevanju prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do objekta cerkve
(dominante v naselju) – prikazati pri PGD. Maksimalno dopustna referenčna višina teh objektov
je 8 m in P+1M.

LA 02/2

SK – v

Pod ogradami

– Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega izpostavljenega roba pod cerkvijo, in sicer se ohrani odprte
zelene površine.

Stran
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3.17. LIPLJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

LI 01

SK – v

Liplje pod cesto

– Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev odprtih zelenih površin (prikazati pri PGD).

LI 02

SK – v

Liplje nad cesto

– Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev odprtih zelenih površin (prikazati pri PGD).

3.18. LOHAČA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

LO 01/1

SK – e

Lohača – vas

– Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna priloga
PGD za poseg v prostor).

LO 01/2

SK – e

Na klancu

– Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna priloga
PGD za poseg v prostor).

LO 01/3

SK – e

Za gozdom

– Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega vstopa v naselje kot zelenega roba naselja na zahodnem in
vzhodnem robu enote (obvezna priloga OPPN).
– Ureditev prehoda med javnim in zasebnim oziroma ureditev javnih zelenih površin (obvezna priloga
PGD za poseg v prostor).

OPPN(p)

3.19. MALA BRDA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

MB 01

SK – v

Mala Brda

– Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom v
širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev obstoječe gostote pozidave ob upoštevanju izvorne zasnove naselja, in sicer je dopusten
FI do 0,4 in dopusten FZ do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Štihove kapelice (EŠD 19370) in Korčetove kapelice (EŠD
19369).

MB 02

ZD

Vrtovi

– V EUP ni dovoljena postavitev objektov, nezahtevnih objektov in enostavnih objektov z izjemo
kmetijskih pomožnih objektov.

MB 03

ZD

Vrtovi

– V EUP ni dovoljena postavitev objektov, nezahtevnih objektov in enostavnih objektov z izjemo
kmetijskih pomožnih objektov.
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3.20. MALI OTOK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

MO 01/1

SK – v

Mali otok – vas

– Ohranja se prepoznavno vaško jedro na križišču cest v naselju.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje.
V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen,
pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto.
Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu
oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih kulturne
dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.
– Cerkev Sv. Elizabete je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros),
zato naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oziroma
odprtin za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi,
ki služi kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS
za varstvo narave.
– V celotnem območju kulturnega spomenika EŠD 3936 Mali Otok – Cerkev sv. Elizabete novogradnje
niso dovoljene, razen za potrebe sakralne funkcije objekta in podzemne komunalne infrastrukture.

MO 01/2

SK – v

Grapa

– Obvezna obcestna zasnova v jugovzhodni polovici podenote.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev zelenega roba na južnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

MO 01/3

SK – v

Spodnja vas

– Obvezna obcestna zasnova v jugozahodni polovici podenote.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.

MO 01/4

SK – e

Poropatov vrt

– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Gradnja novih objektov je dovoljena le ob glavni cesti skozi naselje.
– Objekti morajo imeti obvezno krajšo fasado vzporedno s cesto. Novi objekti morajo tvoriti gradbeno
linijo, ki je lahko odmaknjena do 5 m od javne ceste.
– V primeru pozidave celotnega območja ali drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote
urejanja prostora OPN-NPIP – podrobne prostorske izvedbene pogoje.

MO 02

IG

Posestvo Hrašče

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega robu enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.

MO 03

IK

Loka

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega robu enote (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.

OPN(OPPN)

OPN(OPPN)

Stran

8090 /

Št.

79 / 19. 10. 2012

Uradni list Republike Slovenije

3.21. MALO UBELJSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

MU 01

SK – v

Malo Ubeljsko – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskih) objektov na smer ceste.
– Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in zahodnem robu enote (prikazati pri izdelavi PGD).
– Ohranitev panoramskih pogledov na Nanos z javne ceste (prikazati pri izdelavi PGD).
– Na parceli 2002, k.o. Razdrto, ki leži v območju naravne vrednote Nanoščica, je potrebno ohranjati
pas obrečne drevnine. V 20 m pasu ob vodotoku Globoščak novogradnje niso dovoljene.

3.22. MATENJA VAS
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

MV 01

CU

Intarzija

– Za podenoto smiselno veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v z izjemo dopustnih
dejavnosti, ki so definirane za CU.
– Postavitev vodilnih objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori vzdolžna fasada vodilnega objekta ob
cesti.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

MV 02/1

SK – v

Zevniki

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

MV 02/2

SK – e

Podbrdnice

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri skupnem načrtu za območje kompleksne gradnje in PGD).
– Ohranitev zelenih robov naselja.

MV 02/3

SK – e

Ob Reški

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri PGD).

MV 02/4

SK – e

Pleče

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri PGD).

MV 02/5

SK – e

Zaprte njive

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri PGD).

MV 02/6

SK – e

Pod Oslovco

Na poplavnem območju je:
– dopustna vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,
– prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

MV 02/7

SK – e

Nad kalom

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri skupnem načrtu za območje kompleksne gradnje in PGD).
– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

OPN-NPIP
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MV 02/8

SK – e

Pod kalom

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri PGD).
– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

MV 02/9

SK – e

Ob Pivki

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot.
– Ohranitev zelenih robov naselja.

3.23. OREHEK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

OR 01/1

SK – v

Orehek – vas

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je dovoljena
le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje.
V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen,
pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto.
Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu
oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih kulturne
dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.

OR 01/2

SK – v

Gornji Orehek

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je dovoljena
le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje.
V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen,
pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto.
Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu
oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih kulturne
dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.

Stran

8092 /

Št.

79 / 19. 10. 2012

Uradni list Republike Slovenije

OR 01/3

SK – v

Dolnji Orehek

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki širini
s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje. V
primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen, pa je
dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto. Naklon
in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.

OR 01/4

SK – e

Šuštarjev vrt

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 01/5

SK – e

Šolski vrt

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 01/6

SK – e

Junsce

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 01/7

SK – e

Grič

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 01/8

CD – c

Sv. Florjan

– Objekti morajo biti priključeni na komunalno omrežje, ki se zaključi na čistilni napravi. Gradnja
greznic ni dovoljena.

OR 04/1

SK – e

Škrlačnice

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 04/2

SK – e

Pod vas

– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OR 05

BT

Grad Orehek

– Prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe pozidave na izpostavljeni legi na reliefnem robu
in vpliv pozidave na silhueto naselja Orehek.

OR 06

SB

Devci

– Dovoljena tipologija stavb: av, navišja višina objektov P+2 in hkrati do 12,00 m.
– Oblikovanje naklona strešin naj bo na celotnem območju enotno.
– Prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe pozidave na izpostavljeni legi na reliefnem robu
in vpliv pozidave na silhueto naselja Orehek (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenih robov (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OPPN(p)
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3.24. ZGORNJA IN DOLNJA PLANINA S KAČJO VASJO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

PL 01

ZK

Sveti Križ

– Obvezna je ohranitev ali vzpostavitev zelenih robov (prikazati v PGD).
– Pri izgradnji parkirišča je potrebno namestiti opozorilno tablo potencialne poplavne nevarnosti.

PL 02/1

SK – v

Pri Sv. Marjeti

– Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
– Cerkev Sv. Marjete je znano kotišče kolonije navadnih netopirjev (Myotis myotis), zato naj se
raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oziroma odprtin za
izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi, ki služi
kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za
varstvo narave.

PL 02/2

SK – v

Dolnja Planina

– Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

PL 02/3

SK – e

Devčki

– Dovoljena višina objektov do 9,00 m.

PL 06/2

SK – v

Trg

– Prepoved novogradenj razen pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
– Na poplavnem območju je:
– dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,
– prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

PL 08

CD

Šola-vrtec

– Na poplavnem območju je:
– dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,
– prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

PL 09

ZS

Lepena

– Sanacija kamnoloma v športno-rekreacijske površine za celotno naselje.

PL 10

SS – e1

Nad rupo

Obvezna je:
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in maksimalno P+1M.

PL 11/1

ZD

Rupa – vzhod

– Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

PL 11/2

ZD

Rupa – zahod

– Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

PL 11/3

ZD

Nad šolo

– Dopustna je ureditev sprehajalnih poti.

PL 12/3

SS – e1

Pod ridami

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m in maksimalno P+1M ali P+1.
– Do izdelave OPPN so na območju dovoljene gradnje na obstoječi gradbeni parceli obstoječe
kmetije za potrebe kmetijske dejavnosti.

PL 13

SB

Novi zavod

– Za podenoto smiselno veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – e in SS – e1 z izjemo
dopustnih dejavnosti, ki so definirane za SS-SB.

OPN-NPIP

OPPN(p)

OPPN (p)

OPPN(p)
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PL 15/1

BT

Žaga

– Novogradnje niso dovoljene. Dovoljena so le vzdrževalna dela obstoječih objektov.

PL 15/2

BT

Mali grad

– Novogradnje niso dovoljene. Dovoljena so le vzdrževalna dela in rekonstrukcija obstoječih
objektov.

PL 16

SK – v

Kačja vas – pod cesto

– Postavitev vodilnih (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
700 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Na poplavnem območju je:
– dopustno vzdrževanje obstoječega objekta ter ureditev zelenih površin,
– prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

PL 17/1

SK – v

Malni

– Prepoved novogradenj razen pod pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
– Možne so le obnove objektov in ureditve za namen funkcioniranja obstoječe vodne infrastrukture,
ki ne bodo zahtevale dodatnih prostorskih ureditev.
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

PL 17/2

SK – v

Laškarjev kot

– Možne so le obnove objektov v obstoječih gabaritih in ureditve za namen funkcioniranja obstoječe
vodne infrastrukture, ki ne bodo zahtevale dodatnih prostorskih ureditev.
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

PL 18

BT

Pri gradu

– Novogradnje v enoti niso dopustne z izjemo novogradenj v funkciji delovanja gradu Haasberg
v skladu z varstvenim režimom s področja kulturne dediščine. Možne so še rekonstrukcije,
investicijsko-vzdrževalna dela in vzdrževalna dela obstoječih objektov ter spremembe
namembnosti obstoječih objektov v funkciji delovanja gradu Haasberg v skladu z varstvenim
režimom s področja kulturne dediščine.
– Možna je le obnova objektov in ureditve za namen turističnega obiska v obsegu, ki ne bo
negativno vplival na lastnosti zavarovanega območja.
– Ravnanje z odpadki naj se načrtuje na tak način, da ne bodo privabljali zveri.
– Omeji se naj svetlobno in zvočno onesnaževanje.
– V primeru gradnje preprečiti odlaganje gradbenega materiala ter odpadkov v vodotoke ali njihovo
bližino ter na mokrotne travnike.
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela, možnost gradnje se ugotavlja na
osnovi izdelane hidrološko hidravlične študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi katerih
je mogoče ugotoviti možnost gradnje.

OPPN(p)

3.25. PREDJAMA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

PJ 01

SK – v

Predjama – vas

– Prikazati upoštevanja obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega
tkiva do kompleksa gradu Predjama (dominante v prostoru in naselju) – obvezen del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor.
– Ohranitev izvorne zasnove naselja z dominantno lego naselja na griču ter izvorno gručasto
zasnovo in ohranitev izvorne tipologije rasti domačije in hiš.
– Upoštevati obstoječe kvalitetno prostorsko razmerje obstoječega stavbnega tkiva do objekta
gradu (dominante v prostoru in naselju) (prikazati pri izdelavi PGD).
– Vzporedna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
– Dovoljene so spremembe namembnosti v okviru dovoljenih dejavnosti, rekonstrukcije in
vzdrževalna dela.

PJ 02

ZK

Britof

– Predvidena je ureditev mrliške vežice in širitev pokopališča.
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PJ 03/1

BT

OPPN(p)

Predjamski grad

– Novogradnje v enoti niso dopustne z izjemo novogradenj v funkciji delovanja gradu Predjama v
skladu z varstvenim režimom nepremičnega kulturnega spomenika državnega pomena oziroma s
smernicami, ki jih je izdelal ZVKDS OE NG. Možne so še rekonstrukcije, investicijsko-vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela obstoječih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih objektov
v funkciji delovanja gradu – Predjama v skladu z varstvenim režimom nepremičnega kulturnega
spomenika državnega pomena.
– Pri pripravi OPPN je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske zasnove.
– Možna je le obnova objektov in ureditve za namen turističnega obiska v obsegu, ki ne bo
negativno vplival na lastnosti zavarovanega območja.
– Ohranja oziroma vzpostavi se strukturno in vrstno pestro obrežno vegetacijo, ohranja se vodni
režim in 5 m odmik od brežine Lokve.

PJ 03/2

BT

Stari del

– Pri pripravi OPPN je poseben poudarek na izdelavi urbanistično-krajinske zasnove.

PJ 03/3

BT

Predjama – grapa

– Ohranja oziroma vzpostavi se strukturno in vrstno pestro obrežno vegetacijo, ohranja se vodni
režim in 5 m odmik od brežine Lokve.

PJ 04/1

SK – v

Na kalu

– Prikazati upoštevanja obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega
tkiva do kompleksa gradu Predjama (dominante v prostoru in naselju) – obvezen del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor.
– Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

PJ 04/2

SK – e

Pristava vzhod

– Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

PJ 04/3

SK – v

Pristava zahod

– Vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.

OPPN(p)

OPPN(p)

3.26. PRESTRANEK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

PR 01/1

SS – e2

Ob Pivki

– Ob gradnji novih objektov naj se uredi skupen dostop na območje za več objektov.
– Gradnja objektov vzporedno s potekom plastnic. Razmerje stranic tlorisa najmanj 1:1,5.
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

PR 01/2

SS – e2

Velki hrib

– Za dostop do novih objektov se uredi en priključek na regionalno cesto.
– Gradnja objektov vzporedno s cesto. Razmerje stranic tlorisa najmanj 1:1,5.
– Naklon in barva strešin naj bo na območju enotna.
– Na delu, kjer območje meji na območje IG, se objekte odmakne v notranjost območja, GP na tem
delu naj bodo večje ali pa se vzpostavi zelen pas.

PR 03/2

PŽ

Železnica

– Na območju se nahajajo objekti: železniške postaje in drugi objekti in ureditve za potrebe
železnice.
– Ureditev površin za peš promet.
– Dovoljene gradnje za potrebe železniške postaje, ureditev parkirišč.

PR 08/1

SS – e2

25. maj

– Ureditev otroškega igrišča.

PR 11/1

SS – e2

Ob šoli – sever

– Ureditev skupnega dostopa.
– Podkletitev objekta mogoča na podlagi predhodne hidrogeološke študije, ki ugotovi možnost
tovrstne gradnje.

Način urejanja

OPPN(p)
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PR 11/2

SS-V2

Ob šoli – jug

– Ureditev dostopne ceste do območja PR 11/1.
– Podkletitev objekta mogoča na podlagi predhodne hidrogeološke študije, ki ugotovi možnost
tovrstne gradnje.

PR 11/3

SS – e2

Praprence

– Gradnja na območju obstoječih zelenih površin je mogoča po pokablitvi daljnovoda.

PR 18/1

IG

IC Prestranek – jug

– Urejanje skupnih dostopov.

PR 18/2

IG

IC Prestranek – jug

– Na delu poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov ter spreminjanje kote terena
oziroma nasipavanje. Uredijo naj se zelene površine.

PR 19

IK

Grad Prestranek

– Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj.
– Gradnja novih objektov dovoljena na južnem robu območja.

PR 20/1

ZD

Grad Prestranek

– Ohranjanje zelenih površin.

PR 20/2

ZD

Grad Prestranek

– Ohranjanje zelenih površin.

PR 20/3

SS – e1

Grad Prestranek

– Gradnje novih objektov niso dovoljene. Dovoljena sprememba namembnosti za potrebe turistične
nastanitve.
– Dovoljena gradnja novih objektov na mestu prej odstranjenih objektov, odstopanje gabaritov
+-10 %.
– Strehe dvokapne, strme 40–45 stopinj, rdeča kritina – bobrovec, gabarit (K), P+M.
– FZ in FI območja se ne povečata.

PR 20/4

SS – e3

Grad Prestranek

– Območje eno in večstanovanjskega objekta. Gradnja novih objektov ni dovoljena. Dovoljene
gradnje novih objektov na mestu odstranjenih obstoječih objektov.
– Dovoljena sprememba namembnosti za potrebe turistične nastanitve.
– Strehe dvokapne, strme 40–45 stopinj, rdeča kritina- bobrovec, gabarit (K), P+M.
– FZ in FI območja se ne povečata.

PR 21

BT

Grad Prestranek

– Prenova starejših dotrajanih objektov, ali gradnja novih na mestu odstranjenih objektov.
Oblikovanje novih objektov po višini na presegajo odstranjenih objektov na mestu katerih se
gradijo, naklon strehe strm (40–45 stopinj), rdeča kritina bobrovec.
– Gradnje in ureditve v sklopu obstoječe dejavnosti.

PR 22

SS – e3

Grad Prestranek

– Gradnja novih stanovanjskih enot ni dovoljena.

PR 23

BT

Grad Prestranek

– Celovita prenova objekta.
– Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena.
– Sprememba namembnosti v turistično gostinski objekt, nastanitev.

PR 24/1

IK

Grad Prestranek

– Območje za gojenje konj. Ohranjanje ograjene površine za izpust konj.
– Namembnost objektov: nestanovanjski kmetijski objekti.
– Dovoljena nova gradnja na mestu odstranjenih objektov v enakih gabaritih, naklon in oblika strehe
obstoječih objektov se ohranja.
– Objektom na zahodnem delu območja se lahko spremeni namembnost za potrebe dejavnosti s
podrobnejšo namensko rabo BT.

OPPN (p)

OPPN (p)

OPPN (p)

OPPN (p)

OPPN (p)
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PR 24/2

ZD

Grad Prestranek

– Ohranjanje gozdnih površin in drugih zelenih površin.

PR 24/3

IK

Grad Prestranek

– Območje za gojenje konj. Hlevi in ograjene površine za izpust konj.

PR 26

IK

Stran
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OPPN (p)

OPPN (p)

Matenja vas – Farma konjev – Na območju dovoljena gradnja objektov za rejo konj.
– Dovoljena postavitev fotovoltaičnih celic za potrebe elektrarne.

3.27. RAKITNIK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

RK 01/1

SK – v

Rakitnik – vas

– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje.
V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen,
pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto.
Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu
oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih
kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.

RK 01/2

SK – e

Ob železnici

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

RK 01/3

SK – e

Ograde

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenih robov (pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

RK 01/4

SK – e

Pod vasjo

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot (upoštevati pri pripravi skupnega načrta za območje kompleksne gradnje in
prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OPN-NPIP

OPN-NPIP

Stran
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RK 01/5

SK – e

Ob cesti

– Postavitev (stanovanjskih) objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Križa pri kovačevi hiši (EŠD 19387).

RK 01/6

SK – e

Pod vasjo

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot.

RK 02

SK – e

Ob Strženu

– V poplavnem območju so dovoljena samo vzdrževalna dela.
– Novogradnje se načrtuje tako, da bo omogočena renaturacija potoka Stržen.

RK 03

E

Sončna elektrarna

– Območje je predvideno za postavitev fotovoltaične elektrarne (FVE).
– Dopustna je gradnja objektov v funkciji (FVE).
– Prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe postavitve (FVE) na izpostavljeni legi in vpliv
postavitve (FVE) na silhueto naselja.

3.28. RAKULIK
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

RU 01

SK – v

Rakulik

– Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

3.29. RAZDRTO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

RA 01/1

SK – v

Razdrto – vas

– Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 14 m in maksimalno P+1+1M.
– Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD).
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki strani
meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD).
– Ohranitev kvalitetnega ambienta središča naselja ob spomeniku in vzpostavitev kvalitetnega
ambienta središča ob trgovini.

RA 01/3

PO

Parkirišče Nanos

– Območje za ureditev parkirnih površin z osnovnimi oskrbnimi funkcijami za obiskovalce Nanosa.
– Pri pripravi načrta za območje podenote je poseben poudarek na izdelavi urbanističnokrajinske zasnove, ki mora obvezno prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe glede na
izpostavljeno lego pod Nanosom in vpliv na silhueto naselja Razdrto.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

RA 02/1

SS – e2

Nad vasjo

– Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
– Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri
izdelavi PGD).
– Ohranitev panoramskih razgledov (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri
izdelavi PGD).
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri načrtu za območje kompleksne gradnje in pri izdelavi PGD).

OPN-NPIP
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Stran

8099

RA 02/2

SS – e2

OPN-NPIP

Pavscev vrt

– Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot.

RA 02/3

SS – e2

Kozara - Loke

– Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 20 m širok pas na meji z podenoto RA 04/1 – 10 m na vsaki
strani meje podenot.

RA 03

SS – e2

Pod Školo

– Postavitev vodilnih obcestnih objektov vzporedno s smerjo ceste ob regionalni cesti.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na vseh mejah podenot – 5 m na vsaki
strani meje podenot.

RA 04/1

IG

Smolevec – vzhod

– Ohranitev drevoreda.
– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 20 m širok pas na meji z podenoto RA 02/3 – 10 m na vsaki
strani meje podenot.

RA 04/2

IG

Smolevec – zahod

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 11 m.
– Ohranitev drevoreda.

RA 05

E

Vetrnica

– Preveri naj se uporaba zračnega prostora iz vidika štorklje, ki gnezdi v Razdrtem.
– Gradnja vetrne elektrarne.

RA 06

PO

Parkirišča nad cesto

– Območje za ureditev parkirnih površin z osnovnimi oskrbnimi funkcijami za obiskovalce Nanosa.
– Pri pripravi načrta za območje podenote je poseben poudarek na izdelavi urbanističnokrajinske zasnove, ki mora obvezno prikazati oblikovanje kakovostne vizualne podobe glede na
izpostavljeno lego pod Nanosom in vpliv na silhueto naselja Razdrto.
– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m.

RA 07

IK

KIC Razdrto Krlje

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega robu.
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.

RA 08

LN

Kamnolom

– Eksploatacija mineralnih agregatov lahko poteka skladno z izdelanim rudarskim načrtom in
obsega tudi končno ureditev reliefa ter končno rekultivacijo območja.

RA 10

SK – v

Bleke

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega robu enote strani (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.
– Dovoljena gradnja bioelektrarne za lastne potrebe.

RA 11/1

SK – v

Hudičevec 1

– Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizma.
– Dovoljena samo vzdrževalna dela na obstoječih objektih.

RA 11/2

ZS

Hudičevec 2

– Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov
ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.

OPN-NPIP

OPPN (p)

OPN(OPPN)

OPPN(p)

OPN(OPPN)

Stran
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3.30. SAJEVČE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SA 01

SK – v

Sajevče

– Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten F do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev zelenega roba naselja (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SA 02

SK – v

Borštnar

– Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,4 in dopusten FZ do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.

3.31. SLAVINA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SV 01/1

SK – v

Slavina – vas

– Ohranitev arhitekturne hierarhije in zelenih površin med posameznimi podenotami, in sicer se
zelene cezure ohranjajo kot najmanj 10 m širok pas na meji podenote SV 01/4 – 5 m na vsaki
strani meje podenot (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SV 01/2

SK – v

Klanec

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SV 01/3

SK – e

Slavina – zahod

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SV 01/4

SK – e

Gornji konec

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

SV 01/5

CD

Ob cerkvi

– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno vzporedno s smerjo ceste.
– Ohranitev obstoječe gostote pozidave, in sicer je dopusten FI do 0,6 in dopusten FZ do 50 %.

SV 04

SP

Proti Borštom

– Maksimalno dopustna referenčna višina objekta je 8 m in maksimalno P+1M.
– Območje je namenjeno samo počitniškim objektom.

OPN-NPIP

OPPN (P)

3.32. SLAVINJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SL 01

SK – v

Zgornje Slavinje

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
– Maksimalno dopustni tlorisni gabariti je 10x30 m ob upoštevanju razmerja stranic vsaj 1:2,5.
– Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste in cerkve (prikazati pri izdelavi PGD).
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve – dominante v prostoru in naselju pri načrtovanju vseh objektov in ureditev v enoti
(prikazati pri izdelavi PGD).
– Znotraj celotnega območja kulturnega spomenika EŠD 3674 Slavinje – Cerkev Sv. Jedrt
novogradnje niso dovoljene, razen za potrebe sakralne funkcije objekta in podzemnih komunalnih
vodov.
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Stran

8101

SL 03

IG

Industrijska cona Slavinje

– Vzpostavitev zelenega pasu.
– Na delu poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov ter spreminjanje kote terena
oziroma nasipavanje. Uredijo naj se zelene površine.

3.33. STRANE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

ST 01/1

SK – v

Strane – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob cesti na spodnji strani ceste
in vzdolžna postavitev na zgornjem nivoju ceste.
– Gradnja objektov z upoštevanjem GL, ki jo običajno tvori prečna fasada stanovanjske hiše ob
cesti.
– Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob cerkvi z dominantnim drevesom
na osrednjem vaškem prostoru.
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
– Cerkev Sv. Križa je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros), zato
naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oziroma odprtin
za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi, ki služi
kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za
varstvo narave.

ST 01/2

SK – e

Nad Šipki

– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
– Ohranitev panoramski pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri PGD).
– Vzpostaviti kvalitetno oblikovanje vidno izpostavljenega južnega roba enota (obvezna priloga
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor).

ST 01/3

SK – e

Devci

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
– Maksimalna dopustna višina objekta je 8 m.
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
– Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri PGD).

3.34. STRMCA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SR 01

SK – v

OPPN(p)

Strmca

Območje nacionalne prepoznavnosti, Strmca – Predjama, naselbinski spomenik.
Obvezna je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Prepoved novogradenj razen pod pogoji in s soglasjem pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine. V takih primerih:
– Pravokotna oziroma vzdolžna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
– Ureditev ambienta osrednjega vaškega prostora s spomenikom NOB.
– Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem vrtovi, sadovnjaki in njive
v nadaljevanju stavb.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov niti pomožnih kmetijsko
gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije ni dovoljena.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo
praviloma daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto.Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je
to pri obstoječem objektu (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

Stran
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SR 03

SS – e1

Oblenk Strmca

– Na območju veljajo določila OPPN Oblenk Strmca
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3.35. STUDENEC
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SD 01/1

SK – v

Studenec – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste.
– Ohranitev obstoječe nizke gostote prebivalstva podeželskega naselja, in sicer je dopusten FI
do 0,4 in dopusten FZ do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Vzpostavitev zelene bariere med naselje in AC A1, in sicer je gradnja možna do GM.
– Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in južnem robu podenote določenega z RL-ZR
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje
oziroma skladno s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem na območjih
kulturne dediščine (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SD 01/2

SK – v

Grpice

– Ohranitev obstoječe nizke gostote prebivalstva podeželskega naselja, in sicer je dopusten FI
do 0,4 in dopusten FZ do 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP minimalno
800 m2 in maksimalno 1500 m2.

SD 01/3

SK – e

Pod Dolšcami

– Ohranitev zelenega roba naselja na zahodnem, severnem in vzhodnem robu podenote (prikazati
pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Gradnja objektov je dovoljena le ob obstoječih javnih cestah.
– V primeru pozidave celotnega območja je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora
OPN-NPIP – podrobne prostorske izvedbene pogoje.

SD 02

IK

Farma Studenec

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote s (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen sprejem
podrobnejšega prostorskega akta.
– Dovoljena je izgradnja bioplinarne za lastne potrebe.

SD 03

ZD

Orehovška brda

– Na območju Orehovških brd ni dovoljena gradnja oziroma postavitev objektov.
– Dejavnosti na območju zelenih površin Studenec - Orehovška brda naj se izvajajo na način, da
ne pride do onesnaževanja vodotoka reke Pivke in posledično Postojnske jame.

OPN(OPPN)
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3.36. STUDENO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

SU 01/1

SK – v

Studeno – vas

– Ohranitev zelenega roba naselja na zahodnem in vzhodnem podenote (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljavcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo daljšo
stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega objekta v enaki
širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na objektu, ki se doziduje.
V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno cesto, ob kateri je zgrajen,
pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta pravokotno na javno cesto.
Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor je to pri obstoječem objektu
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

SU 01/2

SK – v

Kotanja

– Ohranitev zelenega roba naselja na južnem in severnem robu podenote (prikazati pri izdelavi
PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli obstoječe cerkve in pokopališča.
– Cerkev Sv. Jakoba je znano kotišče kolonije malih podkovnjakov (Rhinolophus hipposideros),
zato naj se raba načrtuje na način, ki omogoča ohranjanje kolonije netopirjev. Cerkve oziroma
odprtin za izletavanje naj se ne osvetljuje. Načrtuje naj se ohranjanje lesne vegetacije ob cerkvi,
ki služi kot koridor za izletavanje. Pred obnovo objekta si je potrebno pridobiti mnenje Zavoda
RS za varstvo narave.

SU 01/4

SK – e

Serivanca

– Vzpostavitev kvalitetno oblikovan zelenega roba naselja na severni in južni strani (obvezna
priloga PGD za poseg v prostor).

3.37. ŠMIHEL POD NANOSOM
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

ŠM 01/1

SK – v

Šmihel – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste ob spodnjem delu ceste (cesta
v smeri S–J) in vzdolžna postavitev na smer ceste v zgornjem delu ceste (cesta v smeri Z–V).
– Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob stičišču treh cest v S delu
enote.
– Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na
notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni prostor, kljub temu da leže na zasebnih površinah.
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.
– Na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki nimajo neposrednega dostopa iz javne ceste in so v naravi
vrtovi in sadovnjaki za nizom obcestne pozidave, gradnja novih objektov ni dovoljena. Gradnja
objektov na površinah nepozidanih stavbnih zemljišč, ki so v naravi vrtovi in sadovnjaki, je
dovoljena le za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov za potrebe posamezne kmetije.
– Na teh zemljiščih je možno urejanje otroških igrišč ali športnih igrišč brez stavb.
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– Gradnje morajo upoštevati obstoječo gradbeno linijo. Odmik od gradbene linije je dovoljen,
kadar to zahteva upoštevanje tehničnih zahtev s področja prometne varnosti, urejanja prometa
in komunalne infrastrukture, ki izhajajo iz pogojev pristojnih upravljalcev gospodarske javne
infrastrukture in na območjih kulturne dediščine ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev in
kulturnovarstvenega soglasja.
– Dovoljena je dozidava objektov kot nadaljevanje niza obstoječih objektov ob cesti na isti gradbeni
parceli. Dozidava objektov za potrebe obstoječe domačije. Obstoječim objektom, ki imajo
praviloma daljšo stranico pravokotno na cesto, se dozidavajo objekti kot podaljški obstoječega
objekta v enaki širini s toleranco +-10 %. Smer slemena in naklon strehe sta enaka kot na
objektu, ki se doziduje. V primeru, da ima obstoječi objekt daljšo stranico vzporedno z javno
cesto, ob kateri je zgrajen, pa je dozidava dovoljena tako, da je sleme dozidanega dela objekta
pravokotno na javno cesto. Naklon in oblikovanje objekta, ki se dozida, mora biti enako, kakor
je to pri obstoječem objektu (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru drugačne pozidave je potrebno izdelati v okviru enote urejanja prostora OPN-NPIP –
podrobne prostorske izvedbene pogoje.
– Dovoljeni so kamniti podporni zidovi zaradi velikih terenskih razlik.
ŠM 01/2

SK – v

Gabrk

– Maksimalno dopustna referenčna višina objektov je 8 m in P+1M.
– Ohranitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob cerkvi.
– Ohranitev izrazitega zelenega sistema v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na
notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni prostor, kljub temu, da leže na zasebnih površinah.
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – prikazati pri PGD.
– Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos s platoja cerkve (prikazati pri PGD za posege v
okolici cerkve).
– Dovoljeni so kamniti podporni zidovi zaradi velikih terenskih razlik.

ŠM 01/3

SK – e

Rotrvi

– Novogradnje, dozidave in nadzidave zaradi preizpostavljene lege in ohranjanja kvalitetnega
prostorskega razmerja med dominanto v prostoru in naselju (objekt cerkve) in anonimnim
stavbnim tkivom niso dopustne.
– Nadomestne gradnje so možne le v dopustnem višinskem gabaritu P+1M in dopustni referenčni
višini 8 m.

ŠM 01/4

SK – e

Šmihel – Dolnji

– Vzpostavitev kvalitetnega ambienta osrednjega vaškega prostora ob kulturnem domu in športnem
igrišču in manjšo javno površino.
– Vzpostavitev in ohranitev zelenih robov (prikazati pri PGD).
– Vzpostavitev zelenega sistema v podenoti kot nadaljevanja izrazitega zelenega sistema drugih
enot v naselju, ki ga tvorijo predvsem hišna drevesa na notranjih dvoriščih, ki tvorijo javni prostor,
kljub temu, da leže na zasebnih površinah.
– Ohranitev obstoječega kvalitetnega prostorskega razmerja obstoječega stavbnega tkiva do
objekta cerkve (dominante v prostoru in naselju) – obvezna priloga projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za posege v prostor.

ŠM 02

SK – e

Ubrše

– Vzpostavitev kvalitetno oblikovanega vstopa v naselje (obvezna priloga projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja za poseg v prostor).

3.38. VELIKA BRDA
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

VB 01

SK – v

Velika Brd

– Vzpostavitev zelenih cezur pri stanovanjskih gradnjah proti obstoječim kmetijskim kompleksom
v širini vsaj 7 m (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev obstoječe gostote pozidave ob upoštevanju izvorne zasnove naselja, in sicer je
dopusten FI = 0,4 in dopusten FZ = 30 %.
– Določitev gradbene parcele za stanovanjske objekte v skladu z dopustno površino GP
minimalno 800 m2 in maksimalno 1500 m2.
– Ohranitev kvalitetno oblikovan zelenega rob naselja na njegovi zahodni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Razpela (EŠD 19416).
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VB 02

IK

OPN(OPPN)

Štale

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).
– V primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja je obvezen
sprejem podrobnejšega prostorskega akta.

VB 03

BT

Škule

– Obvezna je ohranitev/vzpostavitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba enote strani
(prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OPPN(p)

3.39. VELIKO UBELJSKO
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

VU 01/1

SK – v

Nad Zevniki

– Ohranitev ambientov prepoznavnega vaškega jedra treh osrednjih vaških prostorov (tretje vaško
središče predstavlja območje kulturnega doma).
– Postavitev (stanovanjskih) objektov pravokotno na smer ceste v območju južno od cerkve.
– Objekti se lahko gradijo ob upoštevanju GL, ki jih običajno tvori prečna (območje južno od cerkve)
/vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
– Ohranitev zelenega roba naselja na vzhodnem in zahodnem robu podenote (prikazati pri izdelavi
PGD).

VU 01/2

SK – v

Pod škulami

– Ohranitev zelenega roba naselja na severovzhodnem robu podenote (prikazati pri izdelavi PGD).

VU 01/3

SK – e

Nad Jerjevo grižo

– Postavitev (stanovanjskih) objektov vzdolžno na smer ceste.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo tvori vzdolžna fasada stanovanjske hiše ob cesti.
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli kapelice (EŠD 807).

VU 03

ZK

Žegen

– Obvezna je ohranitev zelenega roba.

VU 04

SK – v

Sela

– Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizma.

3.40. ZAGON
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

ZA 01/1

SK – v

Zagon – vas

– Pravokotna postavitev (stanovanjskega) objekta na smer ceste v smeri V–Z.
– Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi južni, severni in zahodni
strani (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

ZA 01/2

SK – e

Njivice

– Postavitev (stanovanjskega) objekta v smeri J–S.
– Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi zahodni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).

ZA 01/3

SK – e

Proti Nanoščici

– Postavitev (stanovanjskega) objekta v smeri J–S.
– Postavitev objektov ob upoštevanju GL, ki jo tvori prečna fasada (stanovanjskega) objekta ob
cesti.
– Ohranitev kvalitetno oblikovanega zelenega roba naselja na njegovi južni strani (prikazati pri
izdelavi PGD za poseg v prostor).
– Ohranitev panoramskega pogleda na Nanos z javne ceste (prikazati pri izdelavi PGD za poseg
v prostor).

ZA 02

SK – e

Gaber

– Ureditev javnih zelenih površin (kvalitetno oblikovan vstop v naselje) (prikazati pri izdelavi PGD
za poseg v prostor).
– Ohranitev 10 m zelenega pasu okoli Križa na Mandrgi (EŠD 19422).
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ZA 03

BT

Zagonski mlin

– Območje ureditve tematske kmetije z mlinom, kovačijo in domačo lokalno obrtjo.
– V podenoti veljajo tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji za SK – v in sicer v točkah, ki se
nanašajo na velikost in oblikovanje objekta d-j.
– Ohranitev obstoječe gostote, in sicer je dopusten FI do 1,0 in dopusten FZ do 40 %.
– Na poplavnem območju je:
– dopustno vzdrževanje obstoječega objekta.
– prepovedana novogradnja objektov ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.
– Umešča naj se samo mirne, nehrupne dejavnosti z nizkim/zmanjšanim turističnim obsegom.
– Območja naj se ne osvetljuje.
– Ohranja naj se strukturno in vrstno pestra obrežna vegetacija in vodni režim območja.
– Na okoliške travnike naj se ne posega, ohranja naj se njihov vodni režim.

3.41. ŽEJE
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

ŽE 01/1

SK – v

Žeje – vas

– Ohranitev zelenih robov naselja (prikazati pri PGD).

ŽE 01/2

SK – e

Obpoček

– Ohranitev zelenih robov naselja. (prikazati pri izdelavi PGD za poseg v prostor).

OPN-NPIP

3. PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJA OBRAMBE – izven naselja
3.42. OBMOČJE OBRAMBE – izven naselja
Oznaka EUP
Krajevno ime

Podrobnejša namenska raba
PIP

Način urejanja

O_POČ 01

f

Poček

– Poček – izključna raba.
– V območju za potrebe obrambe zunaj naselij (f) se dejanska raba ne spreminja. Na zemljiščih, ki
so po dejanski rabi kmetijska zemljišča, se še naprej izvaja kmetijska dejavnost v dosedanjem
obsegu.
– Do sprejema DPN dovoljene postavitve vadbenih objektov, namenjenih obrambnim vajam ter
vajam za zaščito, reševanje in pomoč.

O_MAČ 01

f

Mačkovec – obramba

– Mačkovec – izključna raba.
– Vrste dopustnih objektov:
– 12520 Skladišča
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje:vojašnice, sanitarni prostori.

O_POL 01

f

Poljane

– Poljane – izključna raba.
– Vrste dopustnih objektov:
– 24201 Vojaški objekti: poligoni.

O_PEČ 01

f

Pečna reber

– Pečna reber – izključna raba.
– Vrste dopustnih objektov:
– 12410 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij:oddajne stavbe za
radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih oddajnih sistemov, stavbe telefonskih central
in podobno.
– 22130 Prenosna komunikacijska omrežja: telekomunikacijski stolpi in infrastruktura za radijske
komunikacije.
– Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni režim
ter ukrepe v skladu z zakonodajo.

O_VJA 01

f

Veliki Javornik

– Veliki Javornik – izključna raba.
– Vrste dopustnih objektov:
– 24201 Vojaški objekti: poligoni
– 21312 Letalsko radionavigacijski objekti: telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti.
«

DPN (p)
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52. člen
V celoti se nadomesti priloga 2 z naslednjo vsebino:
»PRILOGA 2:
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA OBMOČJA ENOT IN PODENOT UREJANJA ZA ODPRTI PROSTOR
SEZNAM KRAJINSKIH ENOT ZA ODPRTI PROSTOR:
1. OBMOČJE PLANINSKEGA POLJA
2. OBMOČJE JAVORNIKA IN HRUŠICE
3. POBOČJA NANOSA IN HRUŠICE
4. OBMOČJE ZGORNJE PIVKE (POSTOJNSKA KOTLINA, ZGORNJA PIVKA)
5. OBMOČJE ZAHODNIH OBRONKOV POSTOJSKE KOTLINE
6. OBMOČJE SNEŽNIKA Z JAVORNIKI
OBMOČJE PLANINSKEGA POLJA
Oznaka EUP
Ime oznake
Način urejanja
PIP
KE 01/1
Splošno
*
– Obvezno se ohranjajo značilni zeleni robovi.
– Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem
spremembo krajinskega vzorca, ni dovoljeno. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko
sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil
le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave kmetijskih
zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik – kraških
pojavov, niso dovoljene.
– Sekanje osamelih dreves ni dovoljeno.
– Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev niso dovoljene, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
– Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električnega pastirja je
možno postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.
– Postavitev rastlinjakov ni dovoljena.
– Gradnja nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: silosa, kozolca in skednja ter
gnojišča ter zbiralnika gnojnice ali gnojevke, ni dopustna.
KE 01/2
Območje kompleksnega varstva
*
Poleg meril in pogojev za KE 01/1 je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
– Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri KE 01, niso dovoljene.
– Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena
le podzemno.
Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni režim
ter ukrepe v skladu z zakonodajo.
KE 01/3
Območje kompleksnega varstva in naravne vrednote
*
Poleg meril in pogojev za KE 01/1 je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
– Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri KE 01, niso dovoljene.
– Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena
le podzemno.
– Gradnja baznih postaj in telekomunikacijskih anten in oddajnikov ni dopustna.
– Gradnja nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov: silosa, kozolca in skednja ter
gnojišča ter zbiralnika gnojnice ali gnojevke, ni dopustna.

OBMOČJE JAVORNIKA IN HRUŠICE
Oznaka EUP
KE 02/1

Ime oznake
PIP
Splošno

Način urejanja
*

– Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova
(sekanje drevja).
– Sekanje dreves je dovoljeno le v obsegu, ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
– Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
– Postavitev rastlinjakov ni dopustna.
– Na območjih grobišč in posameznih grobov vojnih in povojnih žrtev se upošteva varstveni režim
ter ukrepe v skladu z zakonodajo.
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Območje kompleksnega varstva Planina – Strmica

*

Poleg meril in pogojev za KE 02/1 je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
– Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri KE 02, niso dovoljene.
– Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena
le podzemno.
– Prepovedana je gradnja baznih postaj, telekomunikacijskih anten in oddajnikov.
– Prepovedana je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov.
– Posebni varstveni režim s področja kulturne dediščine za območje kompleksnega varstva.
KE 02/3

Območje krajinskega parka (p)

*

Poleg meril in pogojev za KE 02/1 je potrebno upoštevati še posebni varstveni režim s področja
ohranjanja narave za območje predlaganega krajinskega parka.

POBOČJA NANOSA IN HRUŠICE
Oznaka EUP

Ime oznake
PIP

KE 03/1

Splošno

Način urejanja
*

– Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki
bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik
– kraških pojavov, niso dovoljene.
– Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu, ki
bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
– Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
– Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električnega pastirja je
možno postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.
KE 03/2

Območje kompleksnega varstva Planina – Strmica

*

Poleg meril in pogojev za KE 03/1 je potrebno upoštevati še merila in pogoje:
– Kmetijske prostorske ureditvene operacije, ki bi spremenile prvine krajinske zgradbe, navedene
pri KE 02, niso dovoljene.
– Gradnja komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih vodov in naprav je izrecno dovoljena
le podzemno.
– Prepovedana je gradnja baznih postaj, razen na parcelnih številkah 828/2 in 854/4, obe k.o.
Bukovje, telekomunikacijskih anten in oddajnikov.
– Prepovedana je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov.
– Na območju KE 03/2 NK 02 je predvideno nadomeščanje kmetijskih zemljišč zaradi trajnega
izvzema iz kmetijske namenske rabe na območju PO 48 SS-v1 – V Staro vas.
KE 03/3

Območje predlaganega krajinskega parka

*

Poleg merila in pogojev za KE 03/1 je potrebno upoštevati še posebne predpise s področja
ohranjanja narave za območje predlaganega krajinskega parka.
KE 03/4

*

Območje kompleksnega varstva Planina – Strmca in krajinskega parka
Potrebno je upoštevati merila in pogoje KE 03/1, KE 03/2 in KE 03/3.

OBMOČJE ZGORNJE PIVKE (POSTOJNSKA KOTLINA, ZGORNJA PIVKA)
Oznaka EUP

Ime oznake
PIP

KE 04/1

Splošno

Način urejanja
*

– Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki
bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik
– kraških pojavov, niso dovoljene.
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– Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu, ki
bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
– Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
– Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo elektricnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Elektricnega pastirja je
možno postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.
– Na območju KE 04/1 NK 03 je predvideno nadomeščanje kmetijskih zemljišč zaradi trajnega
izvzema iz kmetijske namenske rabe na območju PO 48 SS-v1 V Staro vas.

OBMOČJE ZAHODNIH OBRONKOV POSTOJNSKE KOTLINE
Oznaka EUP

Ime oznake
PIP

KE 05/1

Splošno

Način urejanja
*

– Dovoljene so agrooperacije razen hidromelioracij in izravnave terena v smislu izboljšanja
možnosti za kmetijsko pridelavo; pred tem je potrebno humusni sloj pred zasipanjem odstraniti in
deponirati ter ga nato uporabiti za vrhnji sloj izravnave. Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile
krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave kmetijskih zemljišč so dovoljene le v okviru, ki
bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova (sekanje drevja). Izboljšave
kmetijskih zemljišč, ki bi zahtevale ali povzročile uničenje in poškodbe izjemnih mikroreliefnih oblik
– kraških pojavov, niso dovoljene.
– Sekanje drevesnih živic in otokov strnjenega gozdnega drevja je dovoljeno le v obsegu, ki
bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
– Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
– Zaščita kmetijskih površin pred divjadjo je dovoljena s postavitvijo električnega pastirja, ki pa
ne sme prekiniti ustaljenih migracijskih poti prostoživečih divjih živali. Električnega pastirja je
možno postaviti tudi za varstvo goveda in drobnice na pašniku. Visokih žičnatih ograj ni dovoljeno
postavljati.
– Na območju KE 05/1 NK 01 je predvideno nadomeščanje kmetijskih zemljišč zaradi trajnega
izvzema iz kmetijske namenske rabe na območju PO 48 SS-v1 V Staro vas.
KE 05/2

Vplivno območje Škocjanskih jam

*

Poleg meril in pogojev za KE 05/1 je potrebno upoštevati še posebne predpise s področja
ohranjanja narave za zavarovano vplivno območje Parka Škocjanske jame.

OBMOČJE SNEŽNIKA Z JAVORNIKI
Oznaka EUP

Ime oznake
PIP

KE 6/1

Splošno

Način urejanja
*

Večje spremembe reliefa, ki bi spremenile krajinsko sliko območja, niso dovoljene; izboljšave
so dovoljene le v okviru, ki bo zagotovil le manjše spremembe reliefa in površinskega pokrova
(sekanje drevja).
Sekanje dreves je dovoljeno le v obsegu, ki bistveno ne spreminja prostorske in ekološke pestrosti.
Zasaditve protivetrnih zaščit in živih mej iz iglavcev ni dovoljeno, ravno tako ne zasaditev
neavtohtonega drevja in grmovja.
«.
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NEZAHTEVNI
OBJEKTI:
1. Objekti za lastne
potrebe:
drvarnica
garaža
steklenjak
uta oziroma
senčnica
bazen
enoetažna pritlična
lopa
nepretočna
greznica
utrjene dovozne
poti
2. ograje
3. škarpe in
podporni zidovi,
4. pomožni
infrastrukturni
objekti:
pločnik in kolesarska
steza ob vozišču
ceste
postajališče
bazne postaje,
namenjene javnim
telekomunikacijskim
storitvam
pomožni objekti za
spremljanje stanja
okolja
pomožni objekti
vodne infrastrukture
mala komunalna
čistilna naprava
5. pomožni
kmetijsko-gozdarski
objekti:
kozolec
kmečka lopa
rastlinjak
silos

SS
e2

SS
e1
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»PRILOGA 3: Preglednica z dopustnimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe

Priloga

V celoti se nadomesti priloga 3 z naslednjo vsebino:
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skedenj
senik
gnojišče
zbiralnik gnojnice
ali gnojevke,
vodni zbiralnik
betonsko korito
poljska pot
gozdna cesta
grajena gozdna
vlaka
obora za rejo divjadi;
6. začasni objekti,
namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali
prireditvam:
kiosk oziroma tipski
zabojnik,
pomol
7. spominska
obeležja;
8. objekt za
oglaševanje,
9. prijavnica
10. objekt za
telekomunikacijsko
opremo
ENOSTAVNI
OBJEKTI
Objekti za lastne
potrebe:
nadstrešek
rezervoar za
utekočinjeni naftni
plin ali nafto
mala komunalna
čistilna naprava
zajetje, vrtina ali
vodnjak za lastno
oskrbo s pitno vodo
zbiralnik za kapnico
enoetažni pritlični
objekt
utrjena dvorišča
Pomožni
infrastrukturni
objekti:
pomožni cestni
objekti:
objekt za
odvodnjavanje ceste
cestni snegolov

IME OBJEKTA
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objekt javne
razsvetljave;
cestni silos
pomožni objekti za
spremljanje stanja
okolja
varovalne in
protihrupne ograje
2. pomožni železniški
objekti:
objekt za
odvodnjavanje
železniških tirov
palisade, lovilne
mreže in prosto
viseče mreže
objekt za usmerjanje
električne
razsvetljave
zavetiščna utica ali
tipski zabojnik,
zavetišče na
železniških
postajališčih
3. pomožni letališki
objekt
5. pomožni žičniški
objekti:
objekt prometne
oziroma varnostne
signalizacije
objekt za
usmerjanje električne
razsvetljave
žičniški zabojnik
6. pomožni energetski
objekti:
nizkonapetostno
distribucijsko
elektroenergetsko
omrežje
ločilno oziroma
krmilno mesto na
elektroenergetskih
omrežjih
signalno-zaščitni vod
v elektroenergetskih
omrežjih
relejna hišica

IME OBJEKTA
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priključni plinovod
za male kurilne
naprave v
enostanovanjskih
stavbah
priključek na
distribucijsko
plinovodno omrežje
etažni plinski
priključek za etažno
ogrevanje
tipski zabojnik za
skladiščenje jeklenk
za utekočinjeni
naftni plin,
7. telekomunikacijske
antene in oddajniki
8. pomožni
komunalni objekti:
vodovodni
priključek na javno
vodovodno omrežje
objekt s hidroforno
postajo oziroma
prečrpališčem
kanalizacijski
priključek na javno
kanalizacijsko
omrežje
tipska oziroma
montažna greznica
mala komunalna
čistilna naprava,
zbiralnica ločenih
frakcij
(ekološki otok),
cestni priključek
na javno občinsko
cesto
vodno zajetje
priključek na
vročevod oziroma
toplovod, vključno z
vročevodno in
toplovodno toplotno
postajo
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Pomožni objekti za
obrambo ter zaščito
in reševanje:
prijavnica
nadstrešnica za
motorna vozila,
objekt varnostne
signalizacije,
objekt za
usmerjanje
električne
razsvetljave,
antenski drog ali
antenski stolp
varovalna ograja
heliport
Pomožni kmetijskogozdarski objekti:
čebelnjak
gozdna učna pot
grajena gozdna
vlaka
poljska pot,
ribnik kot vodno
zajetje
vrtina ali vodnjak
za namakanje
kmetijskih zemljišč
krmišče,
molzišče
hlevski izpust
ograje za pašo živine
rastlinjak
gozdna cesta
kašča
kozolec,
senik
lovska preža
opazovalnica
za ptice
ograda za drobnico
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Začasni objekti:
odprti sezonski
gostinski vrt
pokriti prostor z
napihljivo
konstrukcijo ali v
montažnem šotoru,
oder z nadstreškom
pokriti prireditveni
prostor
cirkus
začasna tribuna
za gledalce na
prostem,
objekti, namenjeni
začasnemu
skladiščenju
nenevarnih snovi,
Vadbeni objekti:
vadbeni objekti,
namenjeni športu in
rekreaciji
na prostem:
igrišče za šport in
rekreacijo na
prostem
kolesarska steza
planinska pot
smučišče, vključno
z začasno
postavljenimi
montažnimi
vlečnicami
sprehajalna pot
športno strelišče
trimska steza
vzletišče, z izključno
travnato površino
vadbeni objekti,
namenjeni obrambi
ter zaščiti in
reševanju:
plezalni in drug
podoben objekt,
namenjen urjenju
pokriti vadbeni
prostor
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vadbeni bunker
vadišče na prostem
zaklon
vojaško strelišče
zaklonilnik
Spominska obeležja
Spominske plošče,
kot del fasade stavbe
2
velikosti do 1 m , ter
spomeniki in
spominska obeležja
na pokopališčih
Urbana oprema:
Nadkrita čakalnica
Javna kolesarnica z
nadstreškom
Javna telefonska
govorilnica
transparent
skulptura
večnamenski kiosk
montažna sanitarna
enota
vodnjak oziroma
okrasni bazen
otroško igrišče
obešanka
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna so stalno na vpogled pri
občinski službi za urejanje prostora Občine Postojna.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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CELJE
3108.

Sklep o spremembah Sklepa o pripravi
sprememb in dopolnitev Prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Začret

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A)
in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in
43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Začret
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (Uradni list RS, št. 57/12) se za besedo »objektov« doda
besedilo »ter gradnja poslovnega objekta«.
2. člen
V 3. členu se pred besedo »vse« doda besedilo »1094/1,
1034/1, 979/11, 979/12, 979/13, 979/14, 979/15«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-22/2012-3
Celje, dne 4. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNICA
3109.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na
13. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja RA 24 na Rakeku

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Ta odlok določa ureditve v območju OPPN, pogoje
za gradnjo novih objektov, ureditev pripadajočih zunanjih
površin, pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske ter druge javne gospodarske
infrastrukture.
3. člen
(vsebina OPPN)
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in varstvo naravnih
virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
4. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I.
II.

Besedilo odloka
Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:
1.
Načrt namenske rabe prostora
1.1.
Izsek iz Odloka o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 48/12)
M 1:5000
2.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
prostora
2.1.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
prostora
M 1:2000
3.
Načrt območja OPPN z načrtom parcelacije
3.1.
Katasterski načrt s prikazom območja
OPPN
M 1:1000
3.2.
Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
M 1:1000
3.3.
Načrt obodne parcelacije in parcelacije
zemljišč
M 1:1000
3.4.
Načrt zakoličbe
M 1:1000
4.
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1.
Ureditvena situacija
M 1:1000
4.2.
Značilni prerezi
M 1:500
4.3.
Prometna ureditev in načrt intervencijskih
poti
M 1:1000
4.3.1. Vzdolžni profili cest
M 1:500/100
4.4.
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
5. člen
(priloge OPPN)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za območje RA 21S na
Rakeku.

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine
Cerknica,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
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II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
Obseg:
Območje OPPN obsega plansko enoto urejanja RA 24
na Rakeku.
Območje obsega območje nepozidanih stavbnih površin
namenjenih individualni stanovanjski gradnji.
Površina območja OPPN je 27749 m2.
Meja:
Območje obsega naslednje parcele: 249/5, 233/3, 321/2,
233/5, 232/6 in 231/2 vse k.o. Rakek.
Meja območja je razvidna iz grafičnih načrtov:
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Cerknica,
3.1. katastrski načrt s prikazom območja OPPN in
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN.
Načrt parcelacije je razviden iz grafičnih načrtov:
3.3 Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja)
Območje OPPN se navezuje na sosednje planske celote
po obstoječih in predvidenih cestah, in sicer se navezuje na
javno pot Vodovodna pot (območje urejanja RA 15) in javno
pot – cesta mimo igrišča (območje urejanja RA 25 – šola).
Predvidena je navezava do še nepozidanih stavbnih zemljišč
na jugu. Območje je prehodno za peš promet in upošteva
obstoječe pešpoti na območju: proti šoli, na Lisec, s slepe
dostopne ceste na jugu območja proti vzhodu do koridorja
predvidene ceste in pešpoti ter proti zahodu do obstoječe pešpoti na robu gozda. Pešpoti potekajo do šole in se navezujejo
na obstoječe pešpoti v sosednjih območjih.
Vplivi in povezave so razvidni iz grafičnega načrta list
št.: 2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja
prostora.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijska vzdrževalna dela in rekonstrukcije objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov,
– urejanje utrjenih in zelenih površin.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Območje OPPN je razdeljeno na ureditvene enote:
S (S1, S2, S3, S4, S5) – območja ureditvenih enot namenjenih gradnji stanovanjskih stavb,
Z1 – območje namenjene ureditvi otroškega igrišča in
gradnji komunalne infrastrukture,
Z2 – območje nasutja med območjem OPPN in območjem RA 25 – šola s koridorjem ter predvidene navezave do
stavbnih zemljišč v zaledju, predvidene prestavitve obstoječih
pešpoti in gradnje spremljajoče komunalne infrastrukture,
C – območje namenjeno gradnji prometne in komunalne
infrastrukture.
Členitev območja na ureditvene enote je razvidna iz
grafičnih načrtov:
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3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN in
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN.
1. Namembnost
Ureditvena enota S1, S2, S3, S4 in S5
11100 Enostanovanjske stavbe, garaže
11210 Dvostanovanjske stavbe, garaže
Ureditvena enota C
Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti: ulice v varovalnem
pasu cest, cestni priključki in križišča, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, parkirišča,
prometna signalizacija in prometna oprema, pešpoti in drugi
objekti namenjeni varnosti prometa, zaščiti cest ter zemljišč in
objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa.
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za prosti čas
in rekreacijo (otroška igrišča parki zelenice in druge urejene
zelene površine)
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo
22231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (distribucijska) komunikacijska omrežja
Ureditvena enota Z1 in Z2
Občinske ceste
21120 Lokalne ceste in javne poti: ulice in drevoredi v
varovalnem pasu cest, cestni priključki in križišča, pristopi
do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob
objektih, parkirišča prometna signalizacija in prometna oprema,
pešpoti in drugi objekti namenjeni varnosti prometa, zaščiti
ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa.
24122 Drugi gradbeno inženirski objekti za prosti čas
in rekreacijo (otroška igrišča parki zelenice in druge urejene
zelene površine)
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo
22231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (distribucijska) komunikacijska omrežja
2. Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve
Območje OPPN je namenjeno izključno gradnji individualnih stanovanjskih stavb. Predvidena je izgradnja otroškega
igrišča namenjenega območju OPPN.
Lega predvidenih stavb omogoča izgradnjo pasivnih in
energetsko varčnih stavb.
Zazidalna zasnova obsega 7 ureditvenih enot.
Ureditvene enote S1, S2, S3, S4 in S5
Ureditvene enote obsegajo zemljiške parcele za gradnjo
šestindvajsetih prostostoječih stanovanjskih hiš. Na vsaki zemljiški parceli je potrebno zagotoviti tri parkirišča (garaža in
najmanj dve zunanji parkirni mesti) za potrebe stanovanja.
Stavbe so dostopne s predvidenih dostopnih cest.
Lega stanovanjskih stavb sledi smeri plastnic, locirane so
pravokotno na os ceste.
Ureditvena enota Z1
V prostorski enoti je predvidena gradnja otroškega igrišča
na južnem delu območja. Območje se delno zasuje in krajinsko
uredi primerno svojemu namenu. Na severni del, ki že služi za
ponikanje meteornih vod, se ponika meteorne vode iz območja
OPPN.
Ureditvena enota Z2
Območje obstoječega nasipa se ozeleni, po robu se spelje pešpot, ki se poveže z obstoječimi pešpotmi izven območja.
Ureditvena enota C
Območje obsega javne površine namenjene izgradnji prometne in komunalne infrastrukture.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
1. Ureditvene enote: S1, S2, S3, S4, S5
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Nezahtevni objekti:
Objekti za lastne potrebe: garaža, steklenjak, uta, senčnica, bazen, enoetažna pritlična lopa in utrjene dovozne poti.
Ograje, škarpe in podporni zidovi, lesena, žična ali zelena
ograja nižja od 1,8 m.
Enostavni objekti:
Objekti za lastne potrebe: nadstrešek, enoetažni pritlični
objekt, zbiralnik za kapnico in utrjena dvorišča.
Pomožni infrastrukturni objekti: cestni priključek na obstoječo javno cesto, priključki na NN distribucijsko elektro omrežje,
priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek.
2. Ureditveni enoti: Z1, Z2:
Pomožni infrastrukturni objekti, pomožni energetski in
komunalni objekti in urbana oprema.
Vadbeni objekti: igrišča namenjena športu in rekreaciji
na prostem.
Ekološki otok.
Ureditvena enota C:
Pomožni infrastrukturni objekti: cestni priključek na obstoječo javno cesto, priključki na NN distribucijsko elektro omrežje,
priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, vodovodni priključek, kanalizacijski priključek.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in zunanjih površin)
1. Ureditvene enote S1, S2, S3, S4, S5.
Enostanovanjski prostostoječi objekti obsegajo: klet, pritličje in mansardo ali samo pritličje in mansardo. Mansarda ima
lahko kolenčni zid maksimalne višine 1,20 m. Streha se oblikuje
kot simetrična dvokapnica naklona od 40 do 45 stopinj lahko v
kombinaciji z ravnimi strehami (terase, garaže, nadstreški), ki
so lahko pohodne ali ozelenjene. Širine kapi so dovoljene do
širine 0,50 m.
Objekti so lahko grajeni kot pasivne hiše.
Na strešinah je dovoljena namestitev fotovoltaičnih celic
in sončnih kolektorjev. Fotovoltaične celice in kolektorji morajo
biti vgrajeni oziroma nameščeni v strešino stanovanjskega
objekta.
Dvokapne strehe so obvezno rdeče barve in krite s opečnimi strešniki.
Za osvetljevanje mansarde so dovoljena strešna okna ali
frčade, ki ne smejo presegati 30 % površine strehe in ne smejo
segati do slemena. Frčade so lahko oblikovane kot dvokapnice
z slemenom pravokotno na sleme objekta z enakih naklonom
strešine in kritino kot osnovna streha. Frčade se lahko oblikujejo tudi kot ravne strehe ali strehe z naklonom do 10 stopinj.
Fasade vseh stanovanjskih objektov so ometane in barvane z svetlimi pastelnimi toni naslednjih barv (lestvica RAL
DESIGN, oziroma barva istega odtenka RAL 0407005 do RAL
0407050, 0507040, 0508030, 0607010 do 0607060). Posamezni deli fasade so lahko poudarjeni z izbiro druge barve iz
navedenega razpona barv.
K stanovanjskim objektom so dovoljene prizidave garaž,
katerih streha služi kot terasa, ali pa je oblikovana kot ravna
streha, ki je ozelenjena ali streha z blagim naklonom do 10 stopinj, skrita za vencem iz pločevine.
Strehe nadstreškov in drugih enostavnih objektov so lahko dvokapnice enakega naklona in kritine kot osnovni objekt ali
pa ravne strehe ali z naklonom do 10 stopinj, skrite za vencem
iz pločevine.
Strehe nadstreškov nad parkirišči ob dovoznih cestah so
ravne ali grajene v naklonu do 10 stopinj skrite za vencem iz
pločevine.
Ureditev zunanjih površin
Zelene površine morajo obsegati vsaj 40 % zemljišča
namenjenega gradnji od tega se lahko 50 % obveznih zelenih
površin tlakuje, 50 % površin mora biti zelenih na raščenem
terenu. Pri tlakovanju se uporablja materiale, ki dopuščajo
pronicanje padavinskih voda.
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Ureditev parkirnih površin na obveznih zelenih površinah
ni dovoljena.
Območje posameznega zemljišča namenjenega gradnji
se lahko ogradi z ograjo do višine 1,8 m nad urejenim terenom.
Dovoljene so žive meje, lesene ograje ali ograje iz žične mreže,
ki so obvezno ozelenjene.
Škarpe in podporni zidovi se lahko gradijo do višine
1,5 m. Škarpe in podporni zidovi se zgradijo ali pa so obloženi z naravnim kamnom. Kadar je potrebno premostiti večjo
višinsko razliko terena kot je 1,5 m, se zgradi več podpornih
zidov, vsak do dovoljene višine 1,50 m v zamiku najmanj
enega metra.
V primeru, da je ograja hkrati podporni zid ali škarpa skupna višina v najvišjem delu ne sme presegati 1,80 m. Višine
ograj, opornih zidov in škarp ne smejo segati v polje preglednosti ceste.
12. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
ENOSTANOVANJSKI OBJEKTI
Tlorisne dimenzije osnovne stanovanjske stavbe (brez
kapi) z vsemi nadstreški nad vhodi, balkoni in podobno so
8,50 x 12,00 m.
Osnovni stanovanjski stavbi se lahko prizidajo garaže, terase, nadstreški za avtomobile. Vse pozidane površine parcele
ne smejo presegati 30 % zemljiške parcele namenjene gradnji.
Velikost prizidka 6,00 x 6,00 m.
Velikost nadstreška nad parkirišči ob dovozni cesti lahko
znaša 5,00 x 5,00 m.
Osnovne tlorisne dimenzije so podane z zakoličbenimi
točkami:
list 3.4. Načrt zakoličbe.
2. Višinski gabariti in absolutne kote končnih tlakov urejenih pritličij
Ureditvena enota S1
Št.
stavbe

Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

1

P+M (dovoljena gradnja kleti)

555,80 m.n.v.

2

P+M (dovoljena gradnja kleti)

556,20 m.n.v.

Ureditvena enota S2
Št.
stavbe

Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

3

K+P+M

554,90 m.n.v.

4

K+P+M

555,30 m.n.v.

5

K+P+M

556,10 m.n.v.

Ureditvena enota S3
Št.
stavbe

Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

6

K+P+M

576,60 m.n.v.

7

K+P+M

557,50 m.n.v.

8

K+P+M

555,30 m.n.v.

9

K+P+M

556,70 m.n.v.

10

P+M (dovoljena gradnja kleti)

558,30 m.n.v.

11

P+M (dovoljena gradnja kleti)

560,45 m.n.v.
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Št.
stavbe

Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

12

P+M (dovoljena gradnja kleti)

561,10 m.n.v.

13

P+M (dovoljena gradnja kleti)

561,20 m.n.v.

14

P+M (dovoljena gradnja kleti)

561,20 m.n.v.

Ureditvena enota S4
Št.
stavbe

Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

15

K+P+M

556,90 m.n.v.

16

K+P+M

560,60 m.n.v.

17

K+P+M

559,20 m.n.v.

18

K+P+M

560,10 m.n.v.
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IV. ETAPNOST IZVEDBE UREDITVENE UREDITVE
14. člen
(etapnost gradnje)
Gradnjo objektov lahko investitorji izvajajo v različnih časovnih fazah:
Vsaka posamezna faza mora obsegati del OPPN, ki predstavlja prometno in komunalno samostojno zaokroženo celoto
tako, da omogoča krožni promet ali se zgradi eno izmed predvidenih cestnih obračališč. V okviru posamezne faze se mora
izgradnja izvajati v naslednjih etapah:
1. etapa: izgradnja cestne, komunalne, energetske in
ostale infrastrukture v skladu z OPPN. Zaključek prve etape se smatra predaja komunalne infrastrukture upravljavcu, v
skladu z določbami v Pogodbi o opremljanju, ki se jo sklene z
investitorjem.
2. etapa: izgradnja stanovanjskih objektov.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
15. člen

Ureditvena enota S5
Št.
stavbe
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Etažnost

Absolutna kota
končnega urejenega
tlaka pritličja

19

K+P+M

565,40 m.n.v.

20

K+P+M

566,80 m.n.v.

21

K+P+M

567,70 m.n.v.

22

P+M (dovoljena gradnja kleti)

565,30 m.n.v.

23

P+M (dovoljena gradnja kleti)

565,30 m.n.v.

24

P+M (dovoljena gradnja kleti)

568,00 m.n.v.

25

P+M (dovoljena gradnja kleti)

568,00 m.n.v.

26

P+M (dovoljena gradnja kleti)

573,35 m.n.v.

Višina kolenčnega zidu je največ 1,20 m.
3. Regulacijski elementi
Vse stanovanjske stavbe morajo obvezno segati do gradbene linije. Stavbe so ob gradbeno linijo postavljene z ožjo stranico, tako da je smer slemena pravokotna na dostopno cesto.
Gradbena linija je je prikazana v grafičnem prikazu:
3.4.Načrt zakoličbe in
4.1.Ureditvena situacija.
Manj zahtevne stavbe morajo biti od meja sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 4,0 m, nezahtevni in enostavni
objekti za lastne potrebe pa najmanj 1,5 metra.
Najmanjši odmik vseh stavb od cestnega telesa je 6,00 m.
Ograje, podporni zidovi in škarpe se lahko gradijo do
parcelne meje, a tako da se pri gradnji ne posega v sosednje
zemljišče.
Ob mejah s cestnim telesom s pločnikom je minimalni odmik ograj, podpornih zidov in škarp 0,5 m, ob mejah s cestnim
telesom brez pločnika pa 1,0 m.
Gabariti objektov in regulacijski elementi so razvidni iz
grafičnih načrtov:
list št.: 3.4. Načrt zakoličbe,
list št.: 4.2. Značilni prerezi.
13. člen
(načrt parcelacije)
Načrt parcelacije z zakoličbenimi mejnimi točkami posameznih parcel je prikazan na karti Načrt obodne parcelacije in
parcelacija zemljišč list št.: 3.4.

(varstvo okolja in naravni viri)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Na obravnavanem območju je treba evidentirati morebitne
vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
3. Vse vozne in parkirne površine morajo imeti ustrezne
robnike in morajo biti speljane preko lovilcev olj v meteorno
kanalizacijo.
4. V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– Pri gradnji je treba vse odpadne tehnološke vode zbrati
in preprečiti izpust v tla.
– Sanitarije na gradbišču morajo biti priključene na javno
kanalizacijsko omrežje. Dovoljena je uporaba kemičnih stranišč.
– Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko
izločajo snovi, škodljive za vode ni dovoljena.
Prepovedano je izlivanje kemikalij ali tekočih nevarnih
odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
5. Varstvo zraka
Prezračevanje nadzemnih delov objektov in kletnih etaž
mora biti izvedeno naravno tako, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti. Izpusti naprav za prezračevanje morajo biti
usmerjeni v območje, kjer v neposredni bližini ni zunanjih
prostorov, kjer se dalj časa zadržujejo ljudje. Odvod zraka iz
sanitarnih in pomožnih prostorov in tehnološko onesnaženi
zrak je potrebno speljati nad strehe objektov.
Ovoji fasad morajo biti izvedeni tako, da izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje o učinkoviti rabi energije.
V času gradnje je potrebno preprečevati nekontrolirano
prašenje.
6. Varstvo pred hrupom
Nove objekte je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne
bodo izpostavljeni presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni zakonodaji.
7. Odstranjevanje odpadkov
Na območje se umesti ekološki otok za potrebe območja
OPPN.
Posamezni individualni stanovanjski objekti organizirajo
vsak svoje zbirno mesto za zbiranje ostanka odpadkov s standardiziranimi posodami na posamezni parceli ob javni cesti od
katere ne smejo biti oddaljeni več kot 10 m.
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Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v času gradnje se
ravna skladno z veljavno zakonodajo.
16. člen
(ohranjanje narave)
Morebitno odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja v
času od 31. julija do 1. marca.
Ob najdbi geoloških naravnih vrednot ali geomorfoloških naravnih vrednot v času izvajanja zemeljskih del je
lastnik zemljišča ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe dolžan omogočiti
preiskavo najdišča. Najdbe mora najditelj prijaviti Ministrstvu
za okolje, Agenciji za varstvo okolja in najdbo zaščititi pred
uničenjem ali poškodbo.
Pri načrtovanju zunanje razsvetljave se zaradi preprečevanja svetlobnega onesnaževanja načrtuje uporabo
takih svetilk, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne
osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabijo se žarnice s
čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljevanja se načrtuje skladno z predpisi, ki določajo mejne
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
Zavodu za kulturno dediščino Slovenije je, skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine, pri zemeljskih
delih potrebno omogočiti izvedbo strokovnega arheološkega
nadzora.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
18. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno
glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.
Območje se ne nahaja na poplavnem ali plazovitem
območju ali območju z možnim dvigom podtalnice.
Vsi objekti morajo biti projektirani skladno z Uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– Pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– Odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– Odmike objektov od parcelnih mej,
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni
požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne
varnosti«.
2. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
V vsaki gradbeni etapi oziroma fazi izgradnje je treba
zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
3. Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti.
4. Hidrantno omrežje se bo zgradilo z ustreznim številom hidrantov z minimalnim potrebnih pretokom 10l/s razporejenih na razdaljo 100 do 150 m.
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VII. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Območje OPPN se prometno navezuje na JP Vodovodna
cesta in pa JP cesta mimo igrišča. Predvideni stanovanjski
objekti se prometno priključujejo na predvideno novo dostopno
cesto.
Elementi vseh obstoječih cest in ulic se ohranijo.
Predvidena računska hitrost za določitev minimalnih elementov in prečnih sklonov vozišča je 50 km/h. Situativni in
višinski potek cest se izvede skladno z zasnovo ureditve območja.
Cestno omrežje
Območje obsega območje nepozidanih stavbnih površin
namenjenih individualni stanovanjski gradnji.
Prometna shema je sestavljena iz naslednjih cest:
– dostopne ceste A
– servisne ceste B
– servisna cesta C in servisna cesta D z obračališčem.
Dostopne ceste
Glavna dostopna cesta v novo zazidavo je cesta A. Navezuje se na obstoječe cestno omrežje, na severu na Vodovodno
pot, na jugu pa na predvideno cesto mimo igrišča.
Za določitev minimalnih elementov in prečnih sklonov
vozišča je predvidena računska hitrost vozišča 50 km/h, minimalni radij je 8,0 m.
Cesta A je širine 5,00 m z enostranskim pločnikom širine
1,50 m.
Vozišče se izvede kot utrjena asfaltna površina proti pločniku zaključena z dvignjenim robnikom.
Izven območja stanovanjske gradnje se ob vozišču izvede
bankina širine 50 cm.
Na cesto A se priključujejo izvozi objektov nove zazidave.
Servisne ceste
Od ceste A se odcepi krožna cesta B, ki poteka proti
zahodu in se nato preusmeri proti jugu ter priključi na cesto A.
Cesta B je širine 5,00 m. Vozišče se izvede kot utrjena
asfaltna površina z obojestranskimi robniki.
Na dostopne ceste se priključujejo izvozi objektov nove
zazidave.
Izven območja stanovanjske gradnje se ob vozišču izvede
bankina širine 50 cm.
Za določitev minimalnih elementov in prečnih sklonov
vozišča je predvidena računska hitrost vozišča 50 km/h, minimalni radij je 8,0 m.
Servisna cesta C in servisna cesta D so slepe ulice z
obračališčem.
Cesta C in D je širine 5,00 m.
Križišča, priključki
Križišča
Primarna križišča znotraj območja predstavljajo vsa medsebojna križanja dostopne in servisne ceste.
Sekundarna križišča znotraj zazidave predstavljajo medsebojna križanja servisnih cest.
Križišča se izvedejo za nemoteno manipulacijo s smetarskim vozilom priključni radiji min 8,00 m.
Priključki
Priključki se izvedejo v skladu z grafičnim prikazom, pravokotno na javno pot.
Kolesarski promet, peš promet
Kolesarski promet
Kolesarskih stez na območju OPPN ni. Kolesarski promet
se odvija po površinah za motorni promet.
Peš promet
Pločnik minimalne širine 1,50 m poteka enostransko
vzdolž dostopne ceste A in je od vozišča ločen z dvignjenim
betonskim robnikom.
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Cesta B, cesta C in cesta D nimajo pločnikov. Na pločnik
se navezujejo predvidene pešpoti proti šoli.
Poleg prometnih površin se uredi predvidene pešpoti
na območju: proti šoli, na Lisec in s slepe dostopne ceste na
jugu območja proti vzhodu do koridorja predvidene ceste in
pešpoti ter proti zahodu do obstoječe pešpoti na robu gozda.
Širina pešpoti, ki potekajo na območju OPPN je 1,50 m in se
primerno trdi (peščene površine).
Mirujoči promet
Za posamezni objekt je predvidena zagotovitev najmanj
3 parkirnih mest v sklopu zemljišča namenjenega gradnji
posameznega objekta.
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje je zasnovano s prečnim in vzdolžnim
nagibom. Voda se ob robniku odvaja do peskolovov in nato
v kanalizacijski sistem z revizijskimi jaški in se zaključuje s
ponikalnico.
20. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošno
– Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN:
– Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno komunalno in energetsko in infrastrukturno omrežje, in sicer
kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje.
Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov.
– Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi morajo predvidoma potekati v javnih površinah in površinah v
javni rabi.
– V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.
– Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih
naravnih in grajenih struktur.
– Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
2. Vodovod
Predvidena je navezava na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka po Vodovodni ulici.
Predvidena je dograditev vodovodnega omrežja z izgradnjo vodovoda v cestnem telesu.
Omrežje bo izvedeno z NL cevovodi in javnimi nadzemnimi hidranti razporejenimi glede na predpise. Vodomerni
jaški bodo locirani izven objektov na posameznih parcelah
namenjenih gradnji na javno dostopnih površinah izven povoznih območij.
3. Kanalizacija
– Na območju je predviden ločen kanalizacijski sistem,
ki je po celotni trasi gravitacijski. Komunalne odpadne vode
bodo z mrežo fekalnih kanalov priključene na obstoječi fekalni
kanal, kateri se priključuje na čistilno napravo.
– Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti na mestu nastanka tako, da parametri dopuščajo priključitev na
kanalizacijo.
– Na območju bo urejena meteorna kanalizacija, na
katero se bo padavinska odpadna voda priključevala preko
ustreznih peskolovov. Meteorne vode iz parkirnih platojev se
bodo na meteorno kanalizacijo priključevale preko ustrezno
dimenzioniranih separatorjev ogljikovodikov. Meteorna kanalizacija bo speljana v ponikovalnico v obstoječi vrtači na severu
območja OPPN.
Fekalne odpadne vode
Fekalne odplake iz pritličja in višjih nadstropij objektov
se odvajajo v zunanjo fekalno kanalizacijo, ki se preko sistema kanalov priključuje na javno kanalizacijo. Kanalizacija
poteka težnostno.
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Fekalne odpadne vode iz kletnih etaž bodo na kanalizacijo priključene preko hišnih črpališč.
Meteorne vode tlakovanih površin
Meteorne vode utrjenih tlakovanih površin vodimo z vzdolžnimi in prečnimi skloni v kanalete ali cestne požiralnike in v
meteorno kanalizacijo. Kanalizacija poteka težnostno.
Meteorna vode se vodi v sistem ponikanja.
Meteorne vode strešnih površin
Meteorne odpadne vode s streh objektov se ponika v
ponikalnice na lastnem zemljišču.
Cevi meteorne in fekalne kanalizacije
Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske obremenitve cevi.
Kanalizacija se izvede vodotesno.
Revizijski jašek
Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih revizijskih jaškov z litoželeznimi pokrovi
Vgradijo se vodotesni povozni jaški.
Cestni požiralniki
Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih cestnih
požiralnikov.
Vgradijo se vodotesni povozni požiralniki.
Prečkanja in približevanja komunalnim vodom
Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati
soglasja prizadetih upravljalcev in veljavne tehnične normative.
Pri približevanju in križanju kanalizacije z drugimi komunalnimi
instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne
odmike in kote križanj.
Predpisani so sledeči neto odmiki:
– pri približevanju fekalne kanalizacije in
elektro NN kabel
0,80 m
elektro VN kabel
0,80 m
telefonski kabel
0,80 m
vodovod
0,80 m
plinovod
0,80 m
– pri križanju (kot križanja 45 do 90) kanalizacija in
elektro NN kabel
0,30 m
elektro VN kabel
0,30 m
telefonski kabel
0,30 m
vodovod
0,30 m
plin
0,30 m.
Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali
naprave od kanalske cevi je 0,40 m, najmanjši vertikalni odmik
kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0,20 m.
V primeru, da je horizontalna razdalja med kanalizacijo in
vodovodom manjša od 2,00 m in vertikalna od 0,30 se vodovod
ščiti. zaščita vodovoda pri križanju vodovoda pod kanalizacijo
se izvede v širini minimalno 2,00 m od roba cevi.
4. Elektroenergetsko omrežje
NN omrežje
Za napajanje predvidenih stanovanjskih objektov je potrebno zgraditi nizkonapetostni (NN) izvod – podzemni vod od
obstoječe TP 20/04 kV Rakek Lavričev gaj (parc. št. 219/4, k.o.
Rakek). Omenjeni nizkonapetostni izvod mora biti do prvega
razdelilnega mesta izveden z zemeljskim kablom minimalnega
tipiziranega prereza (Al 4 x 150 + 2,5 mm2), nato pa z zemeljskim
kablom minimalnega tipiziranega prereza (Al 4 x 70 + 2,5 mm2),
vse po predhodno izdelani projektni dokumentaciji.
V samem naselju je za potrebe oskrbe objektov z električno energijo izvesti NN razvode v kabelskih kanalizacijskih
ceveh fi 110 mm rdeče gladke in fi 63 mm. Uporabi se prefabricirane jaške dimenzij 1,2 x 1,2 x 1,2 m.
V priključno merilne kabelske omarice predvidenih objektov je potrebno vgraditi prednapetostne odvodnike razreda
1 in izvesti ustrezno ozemljitev, za katero je potrebno izvesti
kontrolne meritve.
Razvod do ostalih PMO za posamezne objekte oziroma
skupine objektov se predvidi uvlek kabla
NAYY 4 x 70 + 2,5 mm2 in
NAYY 4 x 35 + 2,5 mm2 v cev stigmafleks fi 110 mm,
rdeče barve.
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Cevne povezave med priključno merilnimi omaricami
(PMO) in bližnjimi jaški bodo izdelane s štirimi cevmi fi 110 mm
rdeče barve.
Merilne naprave za merjenje električne energije bodo
vgrajene: v prostostoječih priključno merilnih omaricah na stalno dostopnem mestu – dvotarifni trifazni števci delovne energije
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se izvede ob predvidenih dostopnih
cestah.
Za izvedbo javne razsvetljave se uporabi cev fi 63 mm.
Cev se uvede in odvede iz temelja kandelabra, prav tako cev
uvedemo tudi v jaške.
Ozemljitev trase kablovoda
Po celotni trasi kablovoda je predvidena na globini
cca 45 cm postavitev ozemljitvenega traku, valjenca Fe/Zn
25/4 mm.
5. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Za predvideno območje se izvede sistem optičnih TK
priključkov posameznih objektov.
V ta namen se izvede ustrezne dovodne TK omarice in
ustrezni cevni dovod.
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25. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
26. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
Občini Cerknica in Upravni enoti Cerknica.
27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2011
Cerknica, dne 12. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
21. člen

3110.

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Za vse tlorisne gabarite predvidenih stavb so določena
dopustna odstopanja ±10 % ob upoštevanju predpisanih odmikov.
Za določeno koto pritličja veljajo dopustna odstopanja
±50 cm.
Predvidena cesta od ceste A proti šoli se tako višinsko kot
situacijsko prilagodi poteku predvidene ceste na območju šole.
22. člen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, ZUJF – 40/12) ter 107. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski
svet Občine Cerknica na 13. seji dne 11. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2012

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Pred pričetkom gradnje je investitor dolžan najprej urediti
cestno povezavo do javne poti, ki poteka okrog šole. Po tej
cestni povezavi mora potekati večji del prometa z gradbeno
mehanizacijo in tovornimi vozili v času gradnje infrastrukture in
objektov na območju OPPN. Pogoj ureditve cestne povezave
do javne poti, ki poteka mimo šole bo sestavni del urbanistične
pogodbe oziroma se določi v projektnih pogojih. Le v izjemnih
primerih, iz utemeljenih razlogov, se lahko uporabi Vodovodno
ulico. Za morebitno nastalo škodo, zaradi prometa v času
gradnje infrastrukture, se bremeni investitorja, kar se prav tako
določi v urbanistični pogodbi.
23. člen

1. člen
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto
2012 (Uradni list RS, št. 104/11) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin konta:
A.

I.

70

IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
V veljavi ostanejo določila glede dopustne gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, merila glede dopustne pozidanosti zemljišča namenjenega gradnji ter določila glede
namembnosti objektov. V veljavi ostanejo določila glede dovoljenih odtenkov barv fasad, gradnje podpornih zidov in frčad,
višine, vrste in oblikovanja ograj.
V veljavi ostane varovanje trase predvidene ceste do
stavbnih zemljišč v zaledju.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

(obveznost sklenitve pogodbe o opremljanju)
Investitor in Občina Cerknica skleneta Pogodbo o opremljanju, kjer se vsebinsko in rokovno opredeli izgradnja in način
predaje upravljavcu vse potrebne infrastrukture, ki jo je potrebno zgraditi za vzpostavitev predmetnega območja po OPPN.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2012

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

2012
12.384.275

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.819.796

DAVČNI PRIHODKI

7.817.331

700 Davki na dohodek in dobiček

6.809.473

703 Davki na premoženje

803.858

704 Domači davki na blago in storitve

204.000

706 Drugi davki
71

REBALANS

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

0
1.002.465
764.820
4.200

712 Denarne kazni

51.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.000

714 Drugi nedavčni prihodki

161.945
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72

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

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

0

262.500

44

DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

3.000
170.450

PREJETE DONACIJE

2.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.000

TRANSFERNI PRIHODKI

0
3.126.529

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.210.450

741 Prejeta sredstva iz držav. pror.
iz sredstev proračuna EU

1.916.079

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.032.508

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

43

8125

V.

731 Prejete donacije iz tujine

41

Stran

435.950

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo sredstev

74
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KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Št.

2.679.688
478.491
87.770
1.988.427
100.000
25.000
4.130.155
18.500
1.502.981
513.316
2.095.358

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.990.475

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.990.475

INVESTICIJSKI TRANSFERI

232.190

431 Investicijski transferi

130.000

432 Investicijski transferi

102.190

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

0

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

320.000

55

ODPLAČILA DOLGA

320.000

550 Odplačila domačega dolga

320.000

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–968.233

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–320.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)

648.233

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

968.233

2. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za investicije
v letu 2012 na zadolži.
3. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2012 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0071/2012
Cerknica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

–648.233

3111.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.
US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US:
U-I-165/09-34, 57/12) Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve

Stran

8126 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
IDRIJA

statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16,
katastrska občina 1660 Unec in parc. št. 1757/2, katastrska občina 1680 Žerovnica, na 13. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661
Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16, katastrska občina 1660
Unec in parc. št. 1757/2, katastrska občina 1680 Žerovnica,
vknjiženi kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev.
V zemljiški knjigi se na podlagi odločbe iz prvega odstavka II. točke tega sklepa pri nepremičnini parc. št. 2092/4, katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2118/16,
katastrska občina 1660 Unec in parc. št. 1757/2, katastrska
občina 1680 Žerovnica, vknjiži lastninska pravica v korist
osebe:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157000, v deležu 1/1.

3113.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 15. redni seji dne
11. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 28/11, 14/12) se spremeni drugi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2012 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO OPIS
A.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-44/2011
Cerknica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DRAVOGRAD
3112.

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2012

Proračun
leta 2012

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

16.325.307

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.297.326

70

DAVČNI PRIHODKI

9.157.257

700

Davki na dohodek in dobiček

7.782.495

703

Davki na premoženje

1.000.510

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

2.140.069

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.574.659

374.252

711

Takse in pristojbine

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni
list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Dravograd na 15. redni seji dne 11. 9. 2012
sprejel

712

Globe in druge denarne kazni

37.500

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

61.630

714

Drugi nedavčni prihodki

SKLEP
o širitvi območja stavbnih zemljišč

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Občinski svet Občine Dravograd je na podlagi 29. člena
Zakona s spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12) obravnaval in sprejel pobudo za širitev območja stavbnih zemljišč na
parc. št. 186/2, k.o. Vič. Območje stavbnih zemljišč se širi na
predmetni parceli v velikosti 1000 m2 zaradi gradnje objekta
namenjenega za opravljanje kmetijske dejavnosti – hleva.

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Št. 032-0005/2010-41-15
Dravograd, dne 11. septembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

5.780

460.500
2.467.700
977.700

1.490.000

73

PREJETE DONACIJE

500

730

Prejete donacije iz domačih virov

500

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.527.821

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.398.508

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1.129.313

Uradni list Republike Slovenije

Št.

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

31.960

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

31.960

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

16.655.976

Stran

8127

50

ZADOLŽEVANJE

738.000

500

Domače zadolževanje

738.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

370.300

55

ODPLAČILA DOLGA

370.300

550

Odplačila domačega dolga

370.300

54.131

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

883.193

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

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

144.348

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

367.700

402

Izdatki za blago in storitve

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

330.669

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1.291.173

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.984.595

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.984.595

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

4.524.786
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3.201.106
54.350
241.789
4.764.625
56.400
2.777.710

381.970

97.270
284.700
–330.669

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

17.100

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

17.100

750

Prejeta vračila danih posojil

17.100

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV
C.

17.100

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

738.000

–54.131
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Idrija, dne 11. oktobra 2012

639.342

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
75

XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

3114.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za območje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Godovič 1

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 15. seji dne 11. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za območje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Godovič 1
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1 (Uradni list RS, št. 54/09) se v prvem odstavku
4. člena briše številke »902/2, 832/86, 832/87 in 115/4«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1/2005
Idrija, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Stran

8128 /
3115.

Št.
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Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi
gospodarskih javnih služb v izvajanje
nekaterim krajevnim skupnostim v Občini
Idrija

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Idrija na 15. seji dne 11. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih
javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim
skupnostim v Občini Idrija
1. člen
Odlok o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje
nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija (Uradni list RS,
št. 55/10, 73/10) se razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati dne 1. januarja 2013.
Št. 007-0002/2010
Idrija, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

3116.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 15. seji dne
11. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1122/9,
parc. št. 1122/10, parc. št. 1122/11, parc. št. 1138/12, parc.
št. 1138/13, parc. št. 1138/14, parc. št. 1138/15, parc.
št. 1138/16, parc. št. 1138/17, parc. št. 1138/18 in parc.
št. 1143/3, vse k.o. Gorenja Kanomlja.
2. člen
Lastninska pravica na nepremičninah parc. št. 1122/9,
parc. št. 1122/10, parc. št. 1122/11, parc. št. 1138/12, parc.
št. 1138/13, parc. št. 1138/14, parc. št. 1138/15, parc.
št. 1138/16, parc. št. 1138/17, parc. št. 1138/18 in parc.
št. 1143/3, vse k.o. Gorenja Kanomlja, se po ukinitvi javnega
dobra vpiše v korist Občine Idrija.
3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 999/4 in
parc. št. 999/6, vse k.o. Dole.
4. člen
Lastninska pravica na nepremičninah parc. št. 999/4 in
parc. št. 999/6, vse k.o. Dole, se po ukinitvi javnega dobra vpiše
v korist Občine Idrija.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-0004/2010
Idrija, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

KRANJ
3117.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javnem redu v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl.
US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 –
popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl.
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl.
US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 –
Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF),
3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS,
št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 29/11 – UPB8) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na
18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem
redu v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o javnem redu v Mestni občini Kranj (Uradni list
RS, št. 60/10) se v 3. členu doda 5. točko, ki se glasi:
»5. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni
za točenje alkoholnih pijač.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo prve alineje
spremeni tako, da se glasi:
»– 2., 3., 4. in 5. točke 3. člena;«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 233-1/2012-4-4605
Kranj, dne 10. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

PUCONCI
3118.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci
za leto 2012 št. 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2,
27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in
14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11
– UPB4, 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 100. člena Statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski
svet Občine Puconci na 3. izredni seji dne 15. 10. 2012 sprejel

21.850.227

40

Tekoči odhodki

15.632.595

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
42
Skupina/podskupina kontov/konto
I.

70

71

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

Davčni prihodki

4.788.009

700 Davki na dohodek in dobiček

4.168.809

703 Davki na premoženje

345.700

704 Domači davki na blago in storitve

273.500

Nedavčni prihodki

1.048.323
120.823

1.956.109
50.000
13.211.085
2.642.428

410 Subvencije

278.646
1.526.724

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

239.920

413 Drugi tekoči domači transferi

597.138

Investicijski odhodki

3.082.138

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.082.138

Investicijski transferi

493.066

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

386.050

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

107.016

I.

Proračunski primanjkljaj (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

II.

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

75

62.837

–534.632

13.289

Prejeta vračila danih posojil

711 Takse in pristojbine

2.000

750 Prejeta vračila danih posojil

–

712 Denarne kazni

2.500

751 Prodaja kapitalskih deležev

13.289

883.000

Kapitalski prihodki

224.088

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

11.596

5.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

5.000

Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

III.

44

15.250.175
5.479.852
IV.

–

4.400

Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

–

9.770.323

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

440 Dana posojila

212.492

Prejete donacije

731 Prejete donacije iz tujine

752 Kupnine iz naslova privatizacije

40.000

714 Drugi nedavčni prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

43

21.315.595
5.836.332

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

Rebalans
2012

Tekoči prihodki (70+71)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

v evrih

352.564

Tekoči transferi

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8129

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

402 Izdatki za blago in storitve

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2012 se
spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:

Stran

II.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Puconci
za leto 2012 št. 2

A)

79 / 19. 10. 2012 /

–
4.400

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.)

8.889

Stran

8130 /

C)

RAČUN FINANCIRANJA

V.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

Zadolževanje

Št.

79 / 19. 10. 2012

Uradni list Republike Slovenije

500.000

500 Domače zadolževanje

500.000

VI.

ODPLAČILA DOLGA (550)

100.905

55

Odplačila dolga

VII.

550 Odplačila domačega dolga

100.905

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

126.648

VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

399.095

IX.

534.632

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

PRORAČUN OBČINE RIBNICA
ZA LETO 2012
I.

SPLOŠNI DEL

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3

I.

70

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

9.485.502,06

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.459.399,06

DAVČNI PRIHODKI

5.912.063,00

703 Davki na premoženje

392.513,00

704 Domači davki na blago in storitve

219.630,00

700 Davki na dohodek in dobiček
126.648

2. člen
V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2012 se
spremeni drugi odstavek 13. člena in se glasi:
»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. Sredstva splošne
proračunske rezervacije za leto 2012 se zagotavljajo v višini
31.942,90 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2012
Puconci, dne 15. oktobra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

71

547.336,06

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

264.880,77

711 Takse in pristojbine

5.252,00

712 Globe in druge denarne kazni

5.698,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

74

3119.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS- UPB2, 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, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 105. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet
Občine Ribnica na 12. redni seji 16. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ribnica
za leto 2012
1. člen
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za
leto 2012 se spremeni tako, da se po novem glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

5.299.920,00

NEDAVČNI PRIHODKI

58.000,00
213.505,29

KAPITALSKI PRIHODKI

81.334,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

23.184,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

58.150,00

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

RIBNICA

v EUR

2.944.769,00
696.925,00

2.247.844,00

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.290.856,61

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.290.856,61

TEKOČI ODHODKI

2.683.243,80

402 Izdatki za blago in storitve

1.929.667,00

40

409 Rezerve
403 Plačila domačih obresti
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

10.259.121,41

45.000,00
4.500,00
612.320,50
91.756,30
2.930.526,00
41.000,00
1.283.126,00

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
43

III.

Št.

37.280,00
1.569.120,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

354.495,00

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

121.200,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

233.295,00

PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)

–773.619,35

III/1. PRIMARNI PRIMANJKLAJ
(I.-7102)-(II.-403-404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)

IV.

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

10.000,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

10.000,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

10.000,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

4.500,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

4.500,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

4.500,00

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

5.500,00

44

VI.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

450.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

450.000,00

500 Domače zadolževanje

450.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

57.234,00

55

ODPLAČILA DOLGA

57.234,00

550 Odplačila domačega dolga

57.234,00

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

Št. 410-0044/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

ROGATEC
3120.

C.

IX.

8131

3. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2012.

845.629,26

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

V.

Stran

–771.219,35

B.

75
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–375.353,35

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

392.766,00

XI.

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

773.619,35

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06,
27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na
12. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/11
in 107/11).
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Znesek
v evrih

Skupina/podskupina kontov
I.

70

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

2.510.961,89

DAVČNI PRIHODKI

2.273.041,73

700 Davki na dohodek in dobiček

1.972.841,00

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

249.189,98
51.010,75
0,00

NEDAVČNI PRIHODKI

237.920,16

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

217.511,15

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

3.020.637,93

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje

375.353,35

2. člen
Spremeni se 23. člen Odloka o proračunu za leto 2012,
ki se po novem glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2012 lahko
zadolži do višine 450.000 eurov.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2012

1.200,00
66,78
0,00

714 Drugi nedavčni prihodki

19.142,23

KAPITALSKI PRIHODKI

33.192,86

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

24.869,60

Stran

8132 /

Št.

79 / 19. 10. 2012

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

74
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443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

126.519,04

55

ODPLAČILA DOLGA

126.519,04

550 Odplačila domačega dolga

126.519,04

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–228.412,58

40.763,37

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–126.519,04

450.834,86

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

101.893,54

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

228.412,58

0,00
8.323,26

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

476.483,18

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

238.032,90

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

238.450,28

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.122.531,47

40

TEKOČI ODHODKI

796.464,57

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

253.669,89

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

III.

33.990,44
17.206,01
1.456.217,73
50.405,96

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

705.943,60

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

129.214,93

413 Drugi tekoči domači transferi

570.653,24

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

754.769,90

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

754.769,90

INVESTICIJSKI TRANSFERI

115.079,27

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

75.603,43

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

39.475,84

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

–101.893,54

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 klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2012
Rogatec, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

V.

44

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

STRAŽA
3121.

Odlok o spremembah Odloka o načinu
izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest
na območju Občine Straža

Na podlagi 3., 7., 32. in 34. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 61. 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, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 8. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), ter 4. in 6. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 75/08) je Občinski svet Občine Straža na 16. redni
seji dne 27. 9. 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o načinu izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest na območju
Občine Straža
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o načinu izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža (Uradni list RS,
št. 45/11 in 97/11).
2. člen
Spremeni se 8. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Izvajalec gospodarske javne službe iz 1. člena tega
odloka (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna oseba, ki v skladu
z 2. členom tega odloka pridobi koncesijo ali režijski obrat.«
3. člen
V prvem odstavku 33. člena odloka se pred besedo izvaja
doda beseda »lahko«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-14/2011-10
Straža, dne 27. septembra 2012

Št.

3123.

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Straža
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zakoniti predkupni
pravici Občine Straža (Uradni list RS, št. 78/11, 82/11 in 40/12,
v nadaljevanju: Odlok).

8133

Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega
dobra parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe
k.o. 978 – Studence

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 27. 9.
2012 sprejel

SKLEP
o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 –
Studence
I.
Občina Žalec podeli status grajenega javnega dobra zemljiščem parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 – Studence.
II.
V zemljiški knjigi se na parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1,
obe k.o. 978 – Studence vknjiži javno dobro.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0086/2012
Žalec, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti
predkupni pravici Občine Straža

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 – Odl. US: U-I-85/09-8,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet
Občine Straža na 16. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

Stran

ŽALEC

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

3122.
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ŽELEZNIKI
3124.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski
svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 29. 3. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini parc. št. 1342/1 (ID znak 2060-1342/1-0),
k.o. 2060 – Dražgoše, v Zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro,
se odvzame status javnega dobra.

2. člen
2. člen Odloka se dopolni z naslednjimi parcelami: »79,
2233/2, 77/1, 76/3, 76/2, 73/2, 73/1, 72/1, 69/1, 68/4, 68/15,
65/1, 2260/1, 61/1, 60/1, vse k.o. Gorenja Straža ter 812/2,
k.o. Jurka vas.«

II.
Nepremičnina parc. št. 1342/1 (ID znak 2060-1342/1-0),
k.o. 2060 – Dražgoše izgubi status javnega dobra z ugotovitveno
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer
se izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 00700-30/2011-8
Straža, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Št. 7113-17/2011-007
Železniki, dne 5. oktobra 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je
Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 10. 5.
2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini parc. št. 120/43 (ID znak 2064-120/43-0)
k.o. 2064 – Selca, v zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, se
odvzame status javnega dobra.
II.
Nepremičnina parc. št. 120/43 (ID znak 2064-120/43-0),
k.o. 2064 – Selca izgubi status javnega dobra z ugotovitveno
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer
se izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-4/2012-007
Železniki, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

ŽUŽEMBERK
3126.

Pravilnik o pridobivanju, uporabi
in vzdrževanju službenih vozil Občine
Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil
za službene potrebe

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk – UPB (Uradni Iist RS, št. 66/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. seji dne
27. 9. 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
drobnejši način pridobivanja teh vozil v uporabo in upravljane
Občine Žužemberk (v nadaljevanju: Občina), kakšne so pristojnosti župana in občinskega sveta na tem področju, določa
upravičence do uporabe službenih vozil, nadzor, pogoje in
način njihove uporabe, način vodenja evidenc in vzdrževanja
službenih vozil, s katerimi razpolaga Občina.
2. člen
Službeno vozilo se uporablja za službene namene oziroma v primeru stalne osebne uporabe tudi v zasebne namene.
Uporaba službenega vozila za službene namene je uporaba
vozila, ki je povezana z opravljanjem del in nalog v okviru
službenih obveznosti upravičenca, ki so potrebne za izvajanje
nalog občine. Pod pogoji in na način, ki ga določa ta pravilnik,
se službeni avtomobil lahko uporablja tudi za osebne namene
upravičenca. Uporaba službenega avtomobila za vožnjo na
delo in z njega se šteje kot uporaba službenega avtomobila
v osebne namene.
Upravičencem do stalne osebne uporabe službenih vozil
se izda trajni potni nalog.
Stalna osebna uporaba službenega avtomobila je boniteta, od katere se plačuje dohodnina.
3. člen
Zasebno vozilo upravičenca iz 6. člena Pravilnika se
lahko za službene potrebe uporabi le takrat, kadar ni na razpolago prostega službenega vozila Občine.
II. PRIDOBIVANJE SLUŽBENIH VOZIL
4. člen
Službeno vozilo pridobi Občina v upravljanje in uporabo
z nakupom, zakupom ali leasingom.
Pridobivanje službenega vozila v breme proračunskih
sredstev je možno samo na podlagi načrta nabav in sprejetega proračuna Občine.
V načrtu nabav se poleg gospodarnosti nakupa upoštevajo še naslednji elementi:
– prostornina motorja;
– ceno vozila;
– tip motorja;
– varčnost avtomobila;
– tehnične pogoje;
– varnost vozila in
– garancijo.

PRAVILNIK
o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju službenih
vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih
vozil za službene potrebe

5. člen
Občina kot lastnik oziroma upravljavec in uporabnik
službenih vozil nosi vse stroške za registracijo vozil, redno in
izredno vzdrževanje (servise in tehnične preglede, čiščenje),
stroške goriva, drobnega potrošnega materiala (olja, tekočine proti zmrzovanju, žarnice, metlice brisalcev …), osnovno
in kasko zavarovanje. Za točenje goriva se za vsako vozilo
uporablja posebna plačilna kartica. Le v tujini, ko se vozilo z
gorivom ne more oskrbeti na ustreznem bencinskem servisu
s plačilno kartico, lahko uporabnik vozila natoči gorivo in plača
račun z gotovino, ki se mu ob predložitvi dokazila o plačilu
računa, vrne.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. PRISTOJNOST ŽUPANA

1. člen
S Pravilnikom o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju
službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil
za službene potrebe (v nadaljevanju: Pravilnik) se zaradi
ekonomičnosti prevozov, učinkovitega opravljanja del in nalog
ter večje varnosti zaposlenih, s tem Pravilnikom določa po-

6. člen
Župan določi enega ali več odgovornih delavcev iz občinske uprave, ki skrbi/jo za vozni park Občine tako, da:
– vodi/jo evidenco službenih vozil;
– vodi/jo evidenco opravljenih voženj;
– izpolni/jo potni nalog in ga dajo v podpis;

Uradni list Republike Slovenije
– hranijo ključe vozila;
– usklajuje/jo in planirajo uporabo službenih vozil;
– redno in pravočasno opravi/jo redni in izredni tehnični
pregled vozil;
– pravočasno registrira/jo in zavaruje/jo vozila;
– dodatno zavaruje/jo voznika in potnike v vozilu;
– kasko zavarujejo vozilo po navodilih župana;
– poskrbi/jo za redno vzdrževanje vozil;
– izdela/jo mesečno poročilo o porabi goriva za vsako
posamezno vozilo na podlagi dokazil o njihovi oskrbi z gorivom, o njegovem pranju in čiščenju ter o plačanih cestninah
in parkirninah;
– izdela/jo ob zaključku leta letno poročilo o prevoženih
kilometrih in povprečni porabi goriva, vanj pa vključi tudi poročilo o morebitnih škodnih dogodkih;
– obvešča/jo zavarovalnice o nastali škodi na vozilih.
Evidenca službenih vozil se vodi na obrazcu »Evidenca
službenih vozil Občine Žužemberk. Evidenca opravljenih voženj za vsako vozilo posebej se vodi na obrazcu »Evidenca
opravljenih voženj. Oba obrazca sta sestavni del tega Pravilnika.
IV. UPRAVIČENCI DO UPORABE SLUŽBENIH VOZIL
7. člen
Upravičenci do uporabe službenih vozil so:
– župan;
– podžupan;
– delavci občinske uprave;
– čIani občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
– člani nadzornega odbora;
– delavka za razvoz in dostavo kosil na območju Občine;
– delavka/ci izvajalca pomoči družini na domu v Občini
Žužemberk in
– delavci, ki opravljajo dela na vzdrževanju javnih površin na območju Občine Žužemberk.
Župan lahko pridobi pravico do stalne osebne uporabe
službenega avtomobila z dnem, ko mu je potrjen mandat.
V. POGOJI ZA UPORABO SLUŽBENEGA VOZILA
8. člen
Službeno vozilo lahko uporablja le upravičenec, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo službenega vozila,
ki ga vozi, da je psihofizično sposoben za vožnjo in da ima
pred uporabo vozila izdan in podpisan veljavni potni nalog na
način, kot ga določa ta Pravilnik.
9. člen
Potni nalog izda župan ali oseba, ki jo župan za to pisno
pooblasti. Za službeno pot župana izda potni nalog direktor
občinske uprave ali podžupan.
Za službeno pot po območju Občine se lahko izda mesečni potni nalog. Vanj upravičenec vpisuje relacije, začetno
in končno stanje prevoženih kilometrov, št. prevoženih kilometrov, namen poti ter uro odhoda in prihoda in ga podpiše.
Za vsako službeno pot izven območja Občine se izda poseben potni nalog. Vanj upravičenec vpisuje relacijo, začetno
in končno stanje prevoženih kilometrov, št. prevoženih kilometrov, namen poti ter uro odhoda in prihoda in ga podpiše.
Potni nalog se izda v dvojniku. En izvod se izroči upravičencu, drugi se hrani v arhivu.
Mesečni potni nalog za pretekli mesec se odda delavcu
iz 5. člena tega Pravilnika najkasneje do 5. dne v naslednjem
mesecu, potni nalog za službeno pot izven območja Občine
pa se mu odda takoj po opravljeni poti.
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V primeru stalne osebne uporabe službenega vozila, ki
jo ima lahko le župan, se izda trajni potni nalog.
10. člen
Upravičenci morajo delavcu/cem, ki skrbi/jo za vozni
park Občine, najmanj en dan pred uporabo službenega vozila, sporočiti potrebo po njegovi uporabi z izpolnitvijo obrazca
»Rezervacija vozila za službeno pot, ki je sestavni del tega
Pravilnika. Če je potreb po vozilu na isti termin več, se uporabo službenega vozila odobri upravičencu, ki odhaja na daljšo
službeno pot.
11. člen
Upravičenci uporabe službenih vozil so dolžni z vozilom
ravnati kot skrben in dober gospodar skladno z navodili proizvajalca.
Upravičenec je pri uporabi službenega vozila dolžan
poskrbeti predvsem:
– da pred vožnjo pregleda vozilo in ugotovi morebitne
napake in poškodbe, ter jih nemudoma sporoči delavcu/cem,
ki skrbijo za vozni park Občine, sicer se šteje, da je prevzel
vozilo brez napak in poškodb;
– da v primeru prevoza tovora ustrezno zaščiti notranjost
vozila in tovor naloži tako, da ne ogroža ostalih udeležencev
v prometu;
– da po opravljeni vožnji izpolni in odda potni nalog
skladno s tem Pravilnikom;
– da ob morebitnem škodnem dogodku izpolni evropski obrazec o nezgodi in nemudoma oziroma najkasneje v
24 urah javi škodni dogodek delavcu/cem, ki skrbi za vozni
park Občine, ki o tem obvesti pristojno zavarovalnico ter uredi
cenitev škode in zapisnik;
– da poskrbi, da je v vozilu tudi po končani vožnji primerna količina goriva;
– da opozori morebitne potnike v vozilu, da se vozijo na
lastno odgovornost;
– da poskrbi, da je vozilo v času mirovanja pravilno parkirano na za to določenih parkirnih mestih ali garažah in tako
zavarovano pred vlomom ali krajo.
12. člen
Vsak službeni avtomobil ima dokumentacijo, ki vsebuje:
– potni nalog za vozilo;
– prometno dovoljenje;
– zavarovalno polico;
– zeleno karto;
– obrazec evropskega poročila o nezgodi;
– plačilno kartico za gorivo.
13. člen
Upravičenec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo
je Občini povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti zaradi
nespoštovanja določb tega pravilnika pri uporabi službenega
vozila. Odškodninska odgovornost upravičenca zaposlenega
v občinski upravi Občine, se ugotavlja po splošnih predpisih
o povrnitvi škode in odgovornosti delavcev v delovno pravnih
razmerjih.
14. člen
Upravičenec pravice do uporabe službenega vozila ne
more prenesti na drugo osebo razen v izjemnih primerih, ko
je v vozilu obvezno prisoten upravičenec in je ta bolan ali se
slabo počuti.
15. člen
Uporaba službenega vozila v svojo in tujo korist ni dovoljena. Kršitelj je dolžan Občini povrniti vse stroške, ki so
nastali s kršitvijo.
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V primeru stalne osebne uporabe službenega vozila, ki
jo ima lahko le župan, se z dnem pridobitve pravice do stalne
osebne uporabe službenega vozila ne izplačujejo povračila
stroškov za prevoz na delo in z dela ali za uporabo lastnega
avtomobila v službene namene.
Znesek bonitete, ki se všteva v osnovo za davek od
osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno
varnost, ugotavlja računovodska služba Občine Žužemberk.
Vsak upravičenec je osebno odgovoren za morebitne
prometne prekrške in kazniva dejanja po veljavnih predpisih.
16. člen
Upravičenec mora službeno vozilo takoj po izvršeni poti
parkirati na za to določenem mestu, razen v primeru, ko je
dovoljena stalna osebna uporaba službenega vozila.
Upravičenec mora ob vrnitvi službenega vozila oddati
odgovornemu delavcu potrdilo o oskrbi vozila z gorivom, če
je oskrbel službeni avtomobil z gorivom in plačilu cestnine,
če jo je poravnal.
Upravičencu se lahko povrnejo stroški uporabe službenega vozila samo ob predložitvi ustreznih listin.
Službeno vozilo za potrebe službenih poti upravičencev
iz prve do pete alineje 7. člena tega Pravilnika, je v času
mirovanja parkirano na parkirišču pred ali za stavbo Občine
na naslovu Grajski trg 33, Žužemberk, kjer se začne in konča
službena pot, razen v primeru, ko je dovoljena stalna osebna
uporaba službenega vozila.
Službeno vozilo v uporabi delavke, ki razvaža in dostavlja
kosila na območju Občine Žužemberk, je v času mirovanja parkirano za stavbo Občine, na naslovu Grajski trg 33, Žužemberk,
kjer se začne in konča službena pot, oziroma se parkirajo na
prostoru, dogovorjenim med Občino in izvajalcem storitev.
Službeno/na vozilo/a za potrebe službenih poti za izvajanje pomoči na domu, ki jih v dogovoru z izvajalcem storitev
zagotavlja Občina, se parkirajo na prostoru, dogovorjenim
med Občino in izvajalcem storitev.
Službeno vozilo/a, ki ga/jih uporabljajo-opravljajo delavci, ki delajo na vzdrževanju javnih površin na območju Občine
Žužemberk, so/je v času mirovanja parkiran/a poleg stavbe
na naslovu Grajski trg 26, Žužemberk, kjer se začne in konča
službena pot.
17. člen
Le v primeru, da za službeno pot ni na razpolago prostega službenega vozila, Iahko upravičenci iz 7. člena tega
pravilnika, uporabijo zasebno vozilo, za katerega se jim prav
tako izda potni nalog v skladu s tem pravilnikom.
Za prevožene kilometre se jim prizna in izplača veljavna
kilometrina in ob predložitvi dokazil tudi cestnina in parkirnina.
Zasebno vozilo za službene potrebe uporablja upravičenec na
lastno odgovornost.
18. člen
Nadzor nad uporabo službenih vozil opravljata župan in
direktor občinske uprave.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-20/2012-1
Žužemberk, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3127.

Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal
(0818) iz Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

ODREDBO
o ukinitvi monografije Diflunisal (0818)
iz Evropske farmakopeje
1. člen
Monografija Diflunisal (0818) iz Evropske farmakopeje
(European Pharmacopoeia) se v skladu z “Resolucijo AP-CPH
(12) 4”, ki jo je 11. maja 2012 na predlog Komisije za Evropsko
farmakopejo v Strasbourgu z dne 4. aprila 2012 sprejel Svet
Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum), 1. aprila 2013 ukine.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-11/2012
Ljubljana, dne 30. maja 2012
EVA 2012-2711-0032
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

POPRAVKI
3128.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo kareja med
Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (v nadaljevanju: odlok), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 29/12 z dne 20. 4. 2012, je bila ugotovljena napaka. Zato
na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUNK) dajem

POPRAVEK
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto
in Kozjansko ulico v Sevnici
(Uradni list RS, št. 29/12)
Popravi se zadnja alineja 8. člena odloka, tako da se
pravilno glasi:
»– ograja je lahko žična, lesena ali v obliki žive meje, višine max. do 1,20 m, zasajena oziroma postavljena na parcelno
mejo razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje
preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti soglasje
upravljavca ceste.«
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2010
Sevnica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3080.

Sklep o mirovanju funkcije poslanca Državnega
zbora

DRAVOGRAD
7997

3112.

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za
leto 2011

8024

8126

GROSUPLJE

VLADA

3090.

3081.

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja
z emisijo ogljikovega dioksida

7997

3091.

3082.

Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2013–2017

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Grosuplje

8025

7997

3092.

3127.

Odredba o ukinitvi monografije Diflunisal (0818) iz
Evropske farmakopeje

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Grosuplje

8025

MINISTRSTVA
8136

USTAVNO SODIŠČE
3083.

Odločba o ugotovitvi, da 203. in 214. člen Poslovnika Državnega zbora niso v neskladju z Ustavo

8010

3084.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Kopru

8011

3085.

Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, kolikor določata javnost zemljiškega katastra
in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke
o lastniku, če gre za fizično osebo, o ugotovitvi,
da niso v neskladju z Ustavo 117. člen ter prvi in
drugi odstavek 114. člena Zakona o evidentiranju
nepremičnin v delu, v katerem določata javnost
zemljiškega katastra in katastra stavb glede podatka o upravljavcu, peta alineja 13. točke prvega
odstavka 6. člena, deseta alineja 2. točke prvega
odstavka 7. člena, kolikor se nanaša na podatke
o smrti lastnika ali solastnika, in 16. člen Pravilnika
o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov ter o ugotovitvi, da tretja točka 2. člena in 8. člen Pravilnika
o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov nista
v neskladju z Ustavo in zakonom

IDRIJA
3113.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2012

8126

3114.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Godovič 1

8127

3115.

Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim
skupnostim v Občini Idrija

8128

3116.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

8128

3093.

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna
Gorica v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica
Grosuplje

IVANČNA GORICA

KANAL
3094.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem

8027

3095.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o odstranjevanju
zapuščenih vozil

8027

3096.

Ugotovitvena sklepa o prehodu mandata člana
Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega
kandidata

KOČEVJE
8014

OBČINE
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto
V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

8022

CELJE
3108.

Sklep o spremembah Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Začret

8118

CERKNICA
3109.

8027

KRANJ

BREZOVICA
3086.

8027

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja RA 24 na Rakeku

8118

3110.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za
leto 2012

8124

3111.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8125

ČRNA NA KOROŠKEM
3087.

Sprememba Statuta Občine Črna na Koroškem

8022

3088.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

8023

3089.

Pravila za volitve predstavnikov Občine Črna na
Koroškem v volilno telo volilne enote ter določanje
kandidatov za volitve članov državnega sveta

8023

3117.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj

3097.

Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško

8028

3098.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Laško za leto 2013

8028

3099.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v
Občini Laško

8029

3100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško

8030

3101.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem zavodu Vrtec Laško

8030

3102.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo,
mladino in šport Litija

3103.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Špice

8128

LAŠKO

LITIJA
8031

LJUBLJANA
8036

Stran
3104.

8138 /

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele
območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica
in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Uradni list Republike Slovenije
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/12

MURSKA SOBOTA
3105.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu
»Mura« v Murski Soboti

VSEBINA

8038
66.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi
Evropskega centra za srednjeročne vremenske
napovedi, Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropskega centra
za srednjeročne vremenske napovedi in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi o pristopu Republike Slovenije h Konvenciji
o ustanovitvi Evropskega centra za srednjeročne
vremenske napovedi in s tem povezanih pogojih
(MKUECSVN)

251

67.

Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem
železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980
(Protokol 1999) (MPSKMŽP-B)

280

8040

PODČETRTEK
3106.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

8040

POSTOJNA
3107.

Odlok o spremembah in dopolnitvah tekstualnega
dela Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna

8043

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

PUCONCI
3118.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za
leto 2012 št. 2

3119.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za
leto 2012

3120.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012

3121.

Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine
Straža

8132

Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni
pravici Občine Straža

8133

8128

RIBNICA
8130

ROGATEC
8131

68.

Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med
Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko
republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom
Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko
Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko

281

STRAŽA

3122.

Uradni list RS – Razglasni del

ŽALEC
3123.

Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 146/4 in parc. št. 215/1, obe k.o. 978 –
Studence

8133

ŽELEZNIKI
3124.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8133

3125.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8134

3126.

Pravilnik o pridobivanju, uporabi in vzdrževanju
službenih vozil Občine Žužemberk ter uporabi zasebnih vozil za službene potrebe

ŽUŽEMBERK
8134

POPRAVKI
3128.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko
cesto in Kozjansko ulico v Sevnici

8136

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 79/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2315
2322
2326
2328
2336
2337
2343
2343
2348
2349
2349
2349
2349
2350
2351
2351
2351
2351
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