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MINISTRSTVA
2972.

Pravilnik o subvencioniranju študentske
prehrane

Na podlagi 8.c člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14) izdaja ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Leto XXIV

in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, o čemer mora pisno
obvestiti izvajalca vsaj deset delovnih dni pred tem rokom.
Izvajalec o tem obvesti ministrstvo.
(2) Ponudnik ni upravičen do znižanja cene, razen v izjemnih in utemeljenih primerih po predhodni pridobitvi soglasja
izvajalca, pri čemer mora zagotavljati enako ponudbo, kot jo je
podal na javni razpis. Ponudnik in izvajalec podpišeta aneks k
pogodbi, ki ga odobri ministrstvo.
III. UNOVČEVANJE IN PLAČILO SUBVENCIJE

PRAVILNIK
o subvencioniranju študentske prehrane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo način izvajanja subvencionirane študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc, poročanje, opravljanje
nadzora nad ponudbo in delom ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane (v nadaljnjem besedilu: ponudniki) ter
delom Študentske organizacije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
II. NAČIN IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE
ŠTUDENTSKE PREHRANE
2. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), opravi izbor ponudnikov po postopku v skladu s
predpisi za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za izbiro ponudnikov se objavi za obdobje
dveh let. Ponudbe se zbirajo enkrat letno v roku, ki je določen
v javnem razpisu.
(3) Ponudniki, ki so izbrani, zagotavljajo študentsko prehrano do konca obdobja javnega razpisa.
(4) Ponudnik, ki je bil izbran na prvem odpiranju javnega
razpisa, se na drugo odpiranje istega javnega razpisa ne sme
prijaviti z višjo ceno ob enakem obsegu, vsebini in kakovosti
ponudbe, kot se je prijavil na prvem odpiranju.
(5) Najvišja vrednost obroka se določi z vsakokratnim
javnim razpisom. Pri tem najvišja vrednost obroka ne sme biti
višja od trikratnika subvencije za obrok študentske prehrane.
3. člen
(1) Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih
obrokov dvakrat letno, in sicer 1. februarja in 1. avgusta tekočega leta. Cena obroka se lahko zviša za toliko, za kolikor
se zviša subvencija za obrok študentske prehrane v skladu
z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom

4. člen
(1) Izvajalec in ponudniki s pogodbo uredijo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane.
(2) V primeru dogovornega prenehanja pogodbenega
razmerja med izvajalcem in ponudnikom za določen gostinski
objekt lahko izvajalec za potrebe izvajanja študentske prehrane
v tem gostinskem objektu sklene aneks k pogodbi z drugim
na javnem razpisu že izbranim ponudnikom. Aneks k pogodbi
velja, ko ga odobri ministrstvo.
(3) Ponudnik se s podpisom aneksa iz prejšnjega odstavka zaveže v navedenem gostinskem objektu izvajati
subvencionirano študentsko prehrano s ponudbo in cenami
obrokov, ki jih je predhodno izvajal prejšnji ponudnik pod
istimi pogoji.
5. člen
(1) Izvajalec zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano upravičencem iz 6. člena Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 40/12 – ZUJF in 46/14; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
(2) Za študente tujih univerz, ki v okviru mednarodnih
izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske
obveznosti, se za študijske obveznosti štejeta študij in opravljanje študijske prakse.
6. člen
(1) Vsak upravičenec, ki želi opraviti vpis v evidenco
upravičencev do subvencionirane študentske prehrane in unovčevati subvencije za obroke, mora to opraviti osebno. Izjema,
razen pri unovčevanju subvencij, so upravičenci s posebnimi
potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti, ki
lahko za to pooblastijo drugo osebo. Ta oseba mora predložiti
pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument.
(2) Ob vpisu v evidenco upravičencev do subvencionirane
študentske prehrane morajo upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti oziroma
osebe, ki so z njihove strani pooblaščene, poleg dokumentov,
ki jih določa zakon, priložiti še dokazilo o težki oziroma težji
funkcionalni prizadetosti upravičencev.

Stran

7906 /

Št.

72 / 10. 10. 2014

Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Izvajalec s soglasjem ministrstva določi:
1. največje število dnevnih subvencij, ki jih upravičenec
lahko unovči,
2. besedila izjav in obrazcev, ki so potrebni za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (poročilo o številu unovčenih
subvencij, zahtevek za izplačilo subvencije, izjava o prenehanju
upravičenosti, izjava o izpolnjevanju določenih pogojev, izjava o
postopku preverjanja upravičenosti, izjava o dovolitvi obveščanja …),
3. najkrajši čas med unovčenjem dveh zaporednih dnevnih
subvencij upravičenca in
4. čas oziroma upravičenost prenosa neunovčenih mesečnih subvencij preteklih mesecev.

(2) Po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in ponudniki
subvencionirane študentske prehrane se ponudniki v skladu z
letnim programom dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ) udeležijo strokovnega usposabljanja za izvajanje smernic.
(3) Izvajalec sproti obvešča ponudnike o spremembah
oziroma dopolnitvah smernic.

8. člen
(1) Ponudnik ob koriščenju subvencije od upravičenca zahteva predložitev osebnega dokumenta s fotografijo na vpogled in
evidentira unovčeno subvencijo na ustreznem registratorju.
(2) Ponudnik do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu
predloži v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij
za pretekli mesec.
(3) Ponudnik, ki do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu ne predloži zahtevka iz prejšnjega odstavka, lahko to stori le
še do petega delovnega dne v naslednjem mesecu.
(4) Dnevno evidenco unovčenih subvencij ponudnik in izvajalec hranita v skladu s predpisi o hrambi knjigovodskih listin.

16. člen
(1) NIJZ izvaja usposabljanja o smernicah za:
1. študente inšpektorje,
2. komisijo za prehrano študentskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija) in
3. ponudnike.
(2) Stroške usposabljanja iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka krije NIJZ, stroške usposabljanja iz tretje alineje
prejšnjega odstavka pa krijejo ponudniki.
(3) NIJZ je dolžan komisiji za nadzor sprotno posredovati
strokovna poročila o opravljenem spremljanju in svetovanju.
(4) Če ponudnik odkloni strokovno spremljanje in svetovanje oziroma usposabljanje NIJZ oziroma kljub opravljenem strokovnem spremljanju in svetovanju ne izpolnjuje zahtev smernic
iz prejšnjega člena tega pravilnika, NIJZ o tem obvesti komisijo.
(5) NIJZ je dolžan ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
ministrstvu ter komisiji do 30. novembra tekočega leta posredovati letno poročilo s priporočili za izboljšanje subvencionirane
študentske prehrane.
(6) Priporočilo iz prejšnjega odstavka se upošteva pri
pripravi razpisne dokumentacije za javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane.

9. člen
Izvajalec preveri utemeljenost zahtevka za plačilo subvencij.
10. člen
Na podlagi prejetih in preverjenih zahtevkov izvajalec najpozneje do desetega delovnega dne v mesecu predloži ministrstvu specificiran obračun subvencije za pretekli mesec skupaj s
priloženimi zahtevki ponudnikov za plačilo unovčenih subvencij v
skladu s pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona.
11. člen
Izvajalec do zadnjega dne v mesecu predloži ministrstvu
zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske
prehrane za pretekli mesec v skladu s pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona.
12. člen
(1) Ministrstvo preveri skladnost specificiranih obračunov
subvencije, prejetih zahtevkov ponudnikov za plačilo unovčenih
subvencij in zahtevkov za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane.
(2) Če se pri preverjanju ugotovi napaka pri prejetih obračunih subvencije in zahtevkih za kritje stroškov ali neskladje s
priloženimi listinami, ministrstvo o tem nemudoma pisno obvesti
izvajalca, da popravi napako.
(3) Ministrstvo nakaže obračunano subvencijo, ki jo odobri
skrbnik pogodbe in sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane, katerih zahtevek potrdi skrbnik
pogodbe, izvajalcu v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
13. člen
Izvajalec nakaže sredstva za subvencijo študentske prehrane, ki jih prejme od ministrstva, posameznim ponudnikom
najpozneje naslednji delovni dan v skladu z njihovimi zahtevki.
IV. STROKOVNO SPREMLJANJE IN SVETOVANJE
PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI SUBVENCIONIRANE
ŠTUDENTSKE PREHRANE
14. člen
(1) Ponudnik je dolžan zagotavljati uresničevanje Smernic
zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki, ki so objavljene
na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: smernice) in so sestavni del razpisne dokumentacije.

15. člen
(1) S strokovnim spremljanjem in svetovanjem se pri ponudnikih ugotavlja skladnost študentske prehrane s smernicami
iz prejšnjega člena in se svetuje o njihovem izvajanju.
(2) Strokovno spremljanje in svetovanje ter usposabljanje
načrtuje in izvaja NIJZ v skladu z letnim programom dela.

V. NORMATIVI ZA DOLOČANJE STROŠKOV IZVAJANJA
SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
17. člen
(1) Ministrstvo določi normative stroškov izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, ki vključujejo:
1. stroške strokovno-organizacijskega dela,
2. stroške dela na točkah subvencionirane študentske
prehrane,
3. stroške za delovanje komisije in
4. druge stroške poslovanja.
(2) Stroški strokovno-organizacijskega dela so določeni v
višini treh plač redno zaposlenih delavcev s srednjo strokovno
izobrazbo za polni delovni čas, uvrščenih v 16. plačni razred,
skladno s predpisi in določbami kolektivne pogodbe, ki se uporablja za javne uslužbence v državni upravi.
(3) Stroški dela na točkah subvencionirane študentske
prehrane so določeni v višini stroškov plačila dela na točkah
subvencionirane študentske prehrane.
(4) Višina povračila stroškov za delovanje komisije in drugih stroškov poslovanja se določi v pogodbi iz 2. člena zakona.
(5) Minister, pristojen za delo, s sklepom podrobneje
določi višino povračil stroškov iz prvega odstavka tega člena.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM SUBVENCIONIRANE
ŠTUDENTSKE PREHRANE
18. člen
(1) Nadzor nad delom ponudnikov opravlja izvajalec s
kontrolnimi pregledi.
(2) Izvajalec za opravljanje kontrolnih pregledov imenuje
komisijo in študente inšpektorje. Komisija in študentje inšpektorji delujejo po poslovniku, ki ga sprejme izvajalec in h kateremu da ministrstvo predhodno soglasje.
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19. člen
(1) Če izvajalec na podlagi zapisnika komisije iz prejšnjega člena oziroma na podlagi zapisnika študentov inšpektorjev
oziroma na podlagi lastnih ugotovitev pri ponudniku ugotovi
nepravilnosti oziroma kršitve, zahteva njihovo odpravo in izreče
eno od sankcij določenih v zakonu.
(2) Lažje kršitve so:
1. Ponudnik izvajalcu ne posreduje jedilnikov za študentska kosila v elektronski obliki za en teden vnaprej do nedelje v
tekočem tednu za naslednji teden.
2. Ponudnik ne odda obrazca smernic zdravega prehranjevanja v skladu z javnim razpisom.
3. Ponudnik ne odda obrazca samonadzornega kontrolnega sistema v skladu z javnim razpisom.
(3) Težje kršitve so:
1. Ponudnik ponuja manjše število študentskih kosil, kot
se je zavezal v svoji vlogi.
2. Ponudnik ne zagotavlja pestrosti študentskih kosil, za
katero se je zavezal v svoji vlogi.
3. Ponudnik ne zagotavlja dveh obveznih hodov poleg
vsake glavne jedi.
4. Ponudnik ne zagotavlja tretjega dodatnega hoda poleg
vsake glavne jedi, če se je za to zavezal.
5. Ponudnik kot hod ne ponuja juhe, solate ali sadja.
6. Ponudnik ne zagotavlja ponudbe, ki je predmet javnega
razpisa.
7. Ponudnik zagotavlja ponudbo, ki ni predmet javnega
razpisa.
8. Ponudnik zagotavlja dodatno ponudbo študentske prehrane, ki ni v skladu z javnim razpisom.
9. Ponudnik ne zagotavlja ponudbe v skladu z objavljenimi jedilniki.
10. Ponudnikov pretežni tip študentskih kosil ima manjši
količnik od tipa študentskih kosil, za katerega se je ponudnik
zavezal v svoji vlogi.
11. Ponudnik ima zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom v času, ko se je zavezal, da bo zagotavljal
subvencionirano študentsko prehrano.
12. Ponudnik zagotavlja obroke, ki niso v vrednosti iz
javnega razpisa (ponudnik upravičencu do subvencionirane
študentske prehrane zaračuna manj ali več kot doplačilo k subvenciji za kosilo; ponudnik zagotavlja manjšo količino obroka
kot pri plačilu enakega kosila z gotovino).
13. Ponudnik ne preverja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane.
14. Ponudnik oziroma odgovorna oseba ne sodeluje pri
nadzoru nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane
pri ponudniku. Kot nesodelovanje se šteje, če odgovorna oseba
ne podpiše ali ne sprejme zapisnika o opravljenem kontrolnem
pregledu ali dopolnilnega zapisnika o opravljenem kontrolnem
pregledu.
15. Ponudnik neenako obravnava upravičence do subvencionirane študentske prehrane v gostinskem lokalu oziroma pri
dostavi na dom. Kot neenako obravnavanje se šteje, če ponudnik zagotavlja manjše ali manj kakovostne obroke kot ob plačilu, ki ni plačilo v okviru subvencionirane študentske prehrane.
16. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega
dostopa v notranjost lokala, dostopa do mize in toalete, prilagojene za invalide, upravičencem invalidom, če se je zavezal,
da bo to zagotavljal.
17. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega
dostopa v notranjost lokala in dostopa do mize upravičencem
invalidom, če se je zavezal, da bo to zagotavljal.
18. Ponudnik za subvencijo ponuja tobačne izdelke ali
alkoholno pijačo.
19. Ponudnik ima še vedno zaprt gostinski lokal oziroma
ne dostavlja hrane na dom, čeprav je rok iz obvestila o začasnem zaprtju že potekel, oziroma ima neupravičeno zaprt
gostinski lokal ali ne dostavlja hrane na dom tudi potem, ko so
razlogi za to prenehali ali bi morali prenehati.
(4) O ukrepih iz prejšnjega odstavka izvajalec takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od seje komisije pisno
obvesti ministrstvo.
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VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list
RS, št. 72/09 in 46/14 – ZSŠP-C).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2014/27
Ljubljana, dne 6. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0041
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

2973.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških
naprav

Na podlagi 19. člena ter četrtega in sedmega odstavka
55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih pregledih žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni
list RS, št. 63/11, 63/12 in 59/13) se za 9. členom doda nov
9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Roki posebnih pregledov iz priloge 2 in priloge 3 tega pravilnika se lahko prekoračijo do šest mesecev brez vpliva na rok
za izvedbo vsakokratnega naslednjega posebnega pregleda.«.
2. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vsakokratni naslednji posebni pregledi in posebni
pregledi naprav, pri katerih na dan uveljavitve tega pravilnika
še ni minilo 15 let od postavitve na prvi lokaciji, se izvajajo v
skladu s prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
3. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-126/2014
Ljubljana, dne 19. septembra 2014
EVA 2014-2430-0056
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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Priloga
»Priloga 3
Posebni pregledi žičniških naprav
1. Splošno
Podlage za izvajanje posebnih pregledov dinamično obremenjenih sklopov so zlasti:
- predpisi in standardi za sklop oziroma podsistem, ki je predmet posebnega pregleda;
- podrobni in sestavni načrti elementov in sklopov ter konstrukcij;
- armaturni načrti AB konstrukcij;
- statični in trdnostni izračuni konstrukcij in elementov;
- podatki o vgrajenih materialih;
- proizvajalčeve zahteve za metode pregledov ter kriteriji sprejemljivosti poškodb in dopustne
tolerance odstopanj;
- dokumentacija o izvedenih rekonstrukcijah in vzdrževalnih delih v javno korist;
- navodila za obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave;
- poročila o prejšnjih posebnih pregledih sklopov, podsistemov in infrastrukture;
- dokumentacija o inšpekcijskih pregledih sklopa, podsistema oziroma infrastrukture.
Te podlage mora dati za potrebe pregleda na razpolago upravljavec.
2. Obseg in roki
Te določbe se ne uporabljajo za vlečnice z nizko vodeno vrvjo, za ostale vlečnice pa je treba izvesti le
dodatne preglede v skladu s 6., 8. in 10. točko naslova 2.1.1 te priloge.
2.1 Podsistemi in sklopi žičniških naprav za katere niso bili izvedeni postopki ugotavljanja
skladnosti
2.1.1 Pregledi se izvajajo v skladu z navodili proizvajalca, standardom SIST EN 1709 in v skladu
s tem pravilnikom.
1. Preverjanje in funkcionalni preizkus glavnega pogona, hidravličnih naprav za prenašanje sil od
pogonov (glavni, pomožni, zasilni pogon, pogon za reševanje), hidravličnih in pnevmatskih naprav,
zavor za pogone, hidravličnih pogonov napenjalnih naprav in držalnih zavor: prvič najpozneje v
desetih letih ali 17.500 obratovalnih urah po prvem spuščanju v pogon sklopa ali naprave, nato
najpozneje po vsakih petih letih ali 8.500 obratovalnih urah.
2. Neporušni pregled in funkcionalni preizkus mehanskih zavor za glavni pogon v razstavljenem
stanju sklopa, najpozneje vsakih deset let.
3. Neporušni pregled pogonskih, povratnih ali odklonskih kolutov nosilnih, transportnih, vlečnih ali
proti vrvi: prvič po 25.000 urah obratovanja ali 15 letih po prvem zagonu sklopa, nato pa po
17.000 urah obratovanja ali desetih letih po vsakem predhodnem pregledu.
4. Neporušni pregled vseh gredi in osi pogonskih, povratnih ali odklonskih kolutov nosilnih,
transportnih, vlečnih vrvi, protivrvi in napenjalnih vrvi: prvič po 25.000 urah obratovanja ali 15 letih po
prvem zagonu sklopa, nato po 17.000 urah obratovanja ali desetih letih po predhodnem pregledu,
nato pa po vsakih 8.500 urah obratovanja ali petih letih po predhodnem pregledu.
Če ni navodil proizvajalca, se za preglede smiselno uporabljajo predpisi in standardi, ki
obravnavajo preglede podobnih elementov.
Preglede gredi ali osi kolutov, ki nimajo prigrajene lovilne kletke, je treba izvesti v razstavljenem
stanju gredi ali osi. Gredi ali osi se lahko pregleda v sestavljenem stanju, če je mogoče neporušni
pregled vseh kritičnih območij sklopa izvesti v sestavljenem stanju in roke za naslednje neporušne
preglede določiti s pomočjo izračuna širjenja razpok.
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Podlaga za ta izračun izhaja iz velikosti napak, ki so z uporabljenim postopkom pregleda še ravno
zaznavne. Na podlagi tega postopka se določa teoretična preostala življenjska doba sklopa pod
obremenitvijo obratovanja do kritične širitve razpok. Tako ugotovljeni roki za naslednje neporušne
preglede ne smejo prekoračiti teoretične preostale življenjske dobe in jih je treba ustrezno skrajšati v
primeru negotovosti glede ocene lastnosti materiala in obremenitev obratovanja. Občutljivost metode
pregleda, izračun širjenja razpok in določanje rokov za naslednje neporušne preglede, je treba navesti
v poročilu o pregledu.
5. Neporušni pregled osi najmanj dveh (najbolj obremenjenih) vrvnih kolutov z vležajenjem
konzolne konstrukcije pri nihalkah in vzpenjačah, katerih obremenitev se ob prevozu vozil spreminja:
prvič najpozneje po 15 letih ali 25.000 obratovalnih urah po prvem spuščanju sklopa v pogon, nadalje
najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur. Če se pri kateremkoli pregledu ugotovijo
pomanjkljivosti, je treba ta pregled izvesti na oseh vseh vrvnih kolutov te izvedbe.
6. Neporušni pregled vseh osi ene izbrane (najbolj obremenjene) nosilne kolutne baterije, ene
baterije negativne obremenitve in ene baterije izmenične obremenitve z izravnalnikom sil med
kolutnimi baterijami: prvič najpozneje po 15 letih ali 25.000 obratovalnih urah po prvem spuščanju
sklopa v pogon, nadalje najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur. Če se pri kateremkoli
pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, je treba ta pregled izvesti na oseh vseh vrvnih kolutov te izvedbe.
7. Neporušni pregled najmanj 20 odstotkov, v vsakem primeru pa najmanj dveh, vklopljivih
prižemk najpozneje vsakih pet let.
Preizkušance je treba izbirati po rotacijskem postopku, da je vsaka vklopljiva prižemka žičniške
naprave pregledana najpozneje vsakih 25 let ali 42.000 obratovalnih ur. Če se pri kateremkoli
preskusu pojavijo pomanjkljivosti, je treba pregledati vse vklopljive prižemke.
8. Neporušni pregled najmanj deset odstotkov, v vsakem primeru pa najmanj dveh fiksnih prižemk,
najpozneje za:
- sedežnice prvič najpozneje po desetih letih ali 17.000 obratovalnih urah, nato vsakih pet let ali
8.500 obratovalnih ur;
- vlečnice najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur.
Preizkušance je treba izbrati po rotacijskem načelu. Če se pri katermkoli preskusu pojavijo
pomanjkljivosti, je treba pregledati vse prižemke žičniške naprave.
9. Neporušni pregled najmanj 20 odstotkov, v vsakem primeru pa najmanj enega obešala
(vključno z glavo obešala, po potrebi tudi obešenja kabine in sornika obešala) za žičnice, razen za
sedežnice s fiksnimi prižemkami; prvič najpozneje po 15 letih ali 25.000 obratovalnih urah po prvem
spuščanju sklopa v pogon, nadalje najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur.
Preizkušance je treba izbrati po rotacijskem načelu. Če se pri kateremkoli preskusu pojavijo
pomanjkljivosti, je treba pregledati vsa obešala žičniške naprave.
10. Neporušni pregled najmanj deset odstotkov, v vsakem primeru pa najmanj dveh obešal
(vključno z glavo obešala) za:
- sedežnice s fiksnimi prižemkami prvič najpozneje deset let ali 17.000 obratovalnih urah, nato
vsakih pet let ali 8.500 obratovalnih ur;
- vlečnice najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur.
Preizkušance je treba izbrati po rotacijskem načelu. Če se pri kateremkoli preskusu pojavijo
pomanjkljivosti, je treba pregledati vsa obešala žičniške naprave.
11. Neporušni pregled najmanj pet odstotkov, v vsakem primeru pa najmanj dveh tekal v
razstavljenem stanju na krožnih žičnicah: prvič najpozneje v petih letih po prvem spuščanju sklopa v
pogon, nato najmanj enkrat letno.
Preizkušance je treba izbirati po rotacijskem načelu tako, da je vsako tekalo žičniške naprave
pregledano najpozneje vsakih 15 let ali 25.000 obratovalnih ur. Če se pri kateremkoli preskusu
pojavijo pomanjkljivosti, je treba pregledati vsa obešala žičniške naprave.
12. Neporušni pregled tekal (vključno s pritrditvami koncev vrvi ali pritrditev na vlečno vrv) in
držalne zavore pri nihalkah ter podvozja in držalne zavore vzpenjač v razstavljenem stanju sklopov:
najpozneje vsakih deset let ali 17.000 obratovalnih ur.
13. Določanje vzmetne ali prižemne sile držalnih zavor: prvič najpozneje po 15 letih ali
25.000 obratovalnih urah po prvem spuščanju sklopov v pogon, nato vsakih deset let ali
17.000 obratovalnih ur.
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OPOMBA: Za preglede novo vgrajenih delov, sklopov ali podsistemov veljajo kot izhodišče za
roke pregledov datumi njihove vgradnje v žičniško napravo. Velja tisti rok, ki je pri predpisanih rokih
pregledov prej dosežen.
2.1.2 Vse dele, ki so neporušno pregledani, je treba trajno in nedvoumno označiti ter mesto(a) in
oznako(e) navesti tudi v poročilu o pregledu.
Vsi novovgrajeni deli morajo biti pred vgraditvijo v napravo trajno ter nedvoumno označeni. Izdelani
morajo biti iz materialov, predpisanih v standardih SIST EN. Zanje mora biti izdelana varnostna
analiza in varnostno poročilo v skladu s Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list
RS, št. 36/05, 106/05, 57/07 in 87/11). Izhodišče za nadaljnje roke pregledov je predhodni neporušni
pregled.
Velja tisti rok, ki je pri predpisanih rokih pregledov prej dosežen.
2.1.3 Posebne preglede lahko izvajajo le izvajalci, ki imajo za izvajanje posameznih pregledov
ustrezno opremo in strokovno usposobljenost v skladu s predpisi in standardi, ki obravnavajo
posamezne vrste pregledov ter so za ta dela akreditirani, kadar to zahtevajo predpisi, ki obravnavajo
posamezne vrste pregledov. V poročilu o posebnem pregledu mora biti navedena tudi strokovna
usposobljenost izvajalca pregleda. Izvajalec posebnega pregleda odgovarja za svoje delo.
Če ni navodil proizvajalca, se za preglede smiselno uporabljajo predpisi in standardi, ki obravnavajo
preglede podobnih elementov.
2.2 Varnostni sklopi in podsistemi, za katere je potreben postopek ugotavljanja skladnosti v
skladu z zakonom, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb
Določitev obsega posebnih pregledov in vključitev za to potrebnih izvajalcev pregledov se izvede na
podlagi navodil za obratovanje in vzdrževanje, ki jih izdela proizvajalec. Kot posebni pregledi veljajo
vsi predvideni pregledi žičniško tehničnih naprav in sklopov, ki se morajo izvršiti na preizkušancih, ki
jih je določil proizvajalec, izvede pa jih za to usposobljeno strokovno osebje ali akreditirani izvajalci
pregledov.
Če obseg pregledov, ki jih predpiše proizvajalec, ne obsega pregledov, ki so za posamezne elemente
navedeni v točki 2.1.1 te priloge, se morajo izvajati tudi pregledi iz navedene točke.
2.3 Elektrotehnične naprave
Posebne preglede naprav močnostne elektrotehnike (visoko in nizko napetostne naprave) se izvajajo
v skladu s SIST EN 50110-1- Obratovanje električnih inštalacij, 5.3.3 in v presledkih vsakih pet let. Pri
tem se lahko upoštevajo rezultati periodičnih pregledov v skladu s predpisom za varnost pred
električnim tokom.
Za preglede električnih inštalacij se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja zahteve za
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in tehnična smernica TSG-N-002 - Nizkonapetostne
električne inštalacije.
2.4 Poročila o pregledih
V poročilu o posebnem pregledu je treba navesti pregledane sklope, metode pregledov, rezultate
pregledov in ugotovitve. V poročilu morajo biti podani tudi pogoji za nadaljnjo uporabo pregledanih
sklopov.«.
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Odredba o seznamu standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen
v skladu z Zakonom o splošni varnosti
proizvodov

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

ODREDBO
o seznamu standardov, ob uporabi katerih
se domneva, da je proizvod varen v skladu
z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi
katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom
o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi,
ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je
proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 94/13).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2014-6
Ljubljana, dne 22. septembra 2014
EVA 2014-2130-0043
Jožef Petrovič l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Gimnastična oprema – Bradlja in
dvovišinska bradlja – Zahteve in
preskusne metode, vključno z
varnostjo

Gimnastična oprema – Dvovišinska Gymnastic equipment –
bradlja – Zahteve in preskusne
Asymmetric bars –
metode, vključno z varnostjo
Requirements and test
methods including safety

SIST EN 914:2009

SIST EN 915:2009

Gymnastic equipment –
Parallel bars and combination
asymmetric/parallel bars –
Requirements and test
methods including safety

Gymnastic equipment –
General safety requirements
and test methods

Gimnastična oprema – Splošne
varnostne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 913:2009

Outdoor furniture – Seating
and tables for camping,
domestic and contract use –
Part 1: General safety
requirements

Zunanje pohištvo – Sedežno
pohištvo in mize za domačo in
javno uporabo ter taborjenje – 1.
del: Splošne varnostne zahteve

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

SIST EN 581-1:2006

Naslov standarda

11. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

22. 7. 2006

Prva objava
UL

–

–

–

–

(31. 5. 2009)

–

–

EN 913:1996
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

72 / 10. 10. 2014

EN 915:2008

EN 914:2008

EN 913:2008

EN 581-1:2006

Oznaka
referenčnega
standarda

Št.

Oznaka standarda
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Slovenski nacionalni standardi, pripravljeni na podlagi evropskih standardov (drugi odstavek 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov):

ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov

SEZNAM STANDARDOV,

Priloga
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Gimnastična oprema – Švedske
skrinje – Zahteve in preskusne
metode, vključno z varnostjo

Nepremična oprema za vadbo – 2.
del: Oprema za vadbo moči,
dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 4.
del: Klopi za vadbo moči, dodatne
posebne varnostne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 5.
del: Nepremična sobna kolesa in
oprema za vadbo zgornjega dela
telesa, dodatne posebne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 6.
del: Tekoče preproge, dodatne
posebne varnostne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 7.
del: Naprave za veslanje, dodatne
posebne zahteve in preskusne
metode

SIST EN 957-2:2003

SIST EN 957-4:2006
+A1:2010

SIST EN 957-5:2009

SIST EN 957-6:2011

SIST EN 957-7:2002

Naslov standarda

SIST EN 916:2003

Oznaka standarda

EN 957-4:2006
+A1:2010

EN 957-2:2003

EN 916:2003

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 957-7:1998

22. 7. 2006

11. 7. 2014

11. 7. 2014

11. 7. 2014

22. 7. 2006

15. 10. 2005

Prva objava
UL

–

–

–

EN 957-6:2001
Opomba 2.1

EN 957-5:1996
Opomba 2.1

–

(30. 6. 2011)

(31. 8. 2009)

(31. 10. 2010)

–

–

EN 957-4:2006
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Stationary training equipment
– Part 7: Rowing machines,
additional specific safety
requirements and test
methods

Stationary training equipment EN 957-6:2010
– Part 6: Treadmills, additional
specific safety requirements
and test methods

Stationary training equipment EN 957-5:2009
– Part 5: Stationary exercise
bicycles and upper body crank
training equipment, additional
specific safety requirements
and test methods

Stationary training equipment
– Part 4: Strength training
benches, additional specific
safety requirements and test
methods

Stationary training equipment
– Part 2: Strength training
equipment, additional specific
safety requirements and test
methods

Gymnastic equipment –
Vaulting boxes –
Requirements and test
methods including safety

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Nepremična oprema za vadbo – 10.
del: Sobna kolesa z nepomičnim
kolesom ali brez prostega kolesa,
dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds –
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
1. del: Varnostne zahteve
testing – Part 1: Safety
requirements

Pohištvo – Sklopne postelje –
Furniture – Foldaway beds –
EN 1129-2:1995
Varnostne zahteve in preskušanje – Safety requirements and
2. del: Preskusne metode
testing – Part 2: Test methods

Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 1. del: Varnostne
zahteve

SIST EN 1129-1:1996

SIST EN 1129-2:1996

SIST EN 1130-1:1996

EN 1130-1:1996

EN 1129-1:1995

EN 957-10:2005

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–
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Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 1:
Safety requirements

Stationary training equipment
– Part 10: Exercise bicycles
with a fixed wheel or without
freewheel, additional specific
safety requirements and test
methods

EN 957-9:2003

SIST EN 957-10:2005

Stationary training equipment
– Part 9: Elliptical trainers,
additional specific safety
requirements and test
methods

Nepremična oprema za vadbo – 9.
del: Pedalniki, dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

EN 957-8:1998

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 957-9:2003

Stationary training equipment
– Part 8: Steppers,
stairclimbers and climbers Additional specific safety
requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Nepremična oprema za vadbo –- 8.
del: Steperji, tekoče stopnice,
vzpenjalniki – Dodatne posebne
varnostne zahteve in preskusne
metode

Naslov standarda

7914 /

SIST EN 957-8:2002

Oznaka standarda
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Pohištvo – Zibelke za domačo
uporabo – 2. del: Preskusne
metode

Izdelki za otroke – Hojce –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 1.
del: Splošne varnostne zahteve in
informacije o izdelkih

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 2.
del: Mehanske zahteve in preskusi

Izdelki za otroke in nego otrok –
Dude za dojenčke in malčke – 3.
del: Kemijske zahteve in preskusi

Izdelki za otroke – Prenosne
posteljice in podstavki – Varnostne
zahteve in preskusne metode

SIST EN 1273:2005

SIST EN 1400-1:2003

SIST EN 1400-2:2003

SIST EN 1400-3:2003

SIST EN 1466:2004

Naslov standarda

SIST EN 1130-2:1996

Oznaka standarda

EN 1400-3:2002

EN 1400-2:2002

EN 1400-1:2002

EN 1273:2005

EN 1130-2:1996

Oznaka
referenčnega
standarda

24. 4. 2004

24. 4. 2004

24. 4. 2004

24. 4. 2004

17. 2. 2009

24. 4. 2004

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–

–

–

Št.

Childcare articles – Carry cots EN 1466:2004
and stands – Safety
requirements and test
methods

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 3:
Chemical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 2:
Mechanical requirements and
tests

Child use and care articles –
Soothers for babies and
young children – Part 1:
General safety requirements
and product information

Child use and care articles –
Baby walking frames – Safety
requirements and test
methods

Furniture – Cribs and cradles
for domestic use – Part 2:
Test methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku
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Naprave, trdna goriva in naprave za
vžiganje žara - 1. del: Naprave za
razgrebljanje žara s trdnim gorivom
- Zahteve in preskusne metode

Dopolnilo A1:2006 k standardu
SIST EN 1860-1:2004

Vžigalniki – Varnostna specifikacija
(ISO 9994:2005)

Gimnastična oprema – Konji in
koze – Funkcionalne in varnostne
zahteve, preskusne metode

Gimnastična oprema – Drogovi –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Gimnastična oprema – Letveniki,
plezalne lestve in plezalni sestavi –
Funkcionalne in varnostne zahteve,
preskusne metode

SIST EN 1860-1:2004

SIST EN 1860-1:2004/
A1:2006

SIST EN ISO 9994:2006

SIST EN 12196:2003

SIST EN 12197:1998

SIST EN 12346:2002

EN 1651:1999

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 1860-1:2003/
A1:2006

EN 12346:1998

EN 12197:1997

EN 12196:2003

15. 10. 2005

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

11. 7. 2014

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

–

(30. 9. 2006)

–

EN ISO 9994:2002
Opomba 2.1

(31. 8. 2006)

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda
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Gymnastic equipment – Wall
bars, lattice ladders and
climbing frames – Safety
requirements and test
methods

Gymnastic equipment –
Horizontal bars – Safety
requirements and test
methods

Gymnastic equipment –
Horses and bucks –
Functional and safety
requirements, test methods

Lighters – Safety specification EN ISO 9994:2006
(ISO 9994:2005)

Amendment A1:2006 to
EN 1860-1:2003

Appliances, solid fuels and
EN 1860-1:2003
firelighters for barbecueing Part 1: Barbecues burning
solid fuels - Requirements and
test methods

Paragliding equipment –
Harnesses – Safety
requirements and strength
tests

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Jadralno padalstvo – Pasovi –
Varnostne zahteve in trdnostni
preskusi

Naslov standarda

7916 /

SIST EN 1651:2002

Oznaka standarda

Stran
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Izdelki za varstvo in nego otrok –
Child care articles – Soother
Držalo dude – Varnostne zahteve in holder – Safety requirements
preskusne metode
and test methods

Popravek AC:2003 k standardu
SIST EN 12586:2002

Gimnastična oprema – Krogi –
Gymnastic equipment –
Funkcionalne in varnostne zahteve, Hanging rings – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

SIST EN 12586:2002/
AC:2003

SIST EN 12655:2002

Buoyant aids for swimming
instruction – Part 2: Safety
requirements and test
methods for buoyant aids to
be held

SIST EN 13138-2:2003

EN 13138-2:2002

EN ISO 12863:2010

EN 12655:1998

EN 12586:1999/
AC:2002

15. 10. 2005

17. 11. 2011

15. 10. 2005

24. 4. 2004

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

Prva objava
UL
Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1
–

–

–

–
–

–

–

Oznaka
nadomeščenega
standarda

–

–

–

–
–

–

–

Št.

Plavajoči pripomočki za učenje
plavanja – 2. del: Varnostne
zahteve in preskusne metode za
plavajoče pripomočke, ki se držijo z
rokami

Standard test method for
assessing the ignition
propensity of cigarettes
(ISO 12863:2010)

SIST EN ISO 12863:2010 Standardna preskusna metoda za
ocenjevanje nagnjenosti k vžigu
cigaret
(ISO 12863:2010)

Corrigendum AC:2002 to
EN 12586:1999

EN 12586:1999

EN 12491:2001

SIST EN 12586:2002

Paragliding equipment –
Emergency parachutes –
Safety requirements and test
methods

Jadralno padalstvo – Varnostna
padala – Varnostne zahteve in
preskusne metode

Oznaka
referenčnega
standarda

SIST EN 12491:2002

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Gimnastična oprema – Gredi –
Gymnastic equipment –
EN 12432:1998
Funkcionalne in varnostne zahteve, Balancing beams – Functional
preskusne metode
and safety requirements, test
methods

Naslov standarda

SIST EN 12432:2002

Oznaka standarda
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Potapljaška oprema – Globinomeri
in kombinirane naprave za merjenje
globine in časa – Funkcionalne in
varnostne zahteve ter preskusne
metode

Oprema za športe na koleščkih –
Kotalke – Varnostne zahteve in
preskusne metode

Dekorativne oljne svetilke –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke in nego otrok –
Otroški sedeži za kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Izdelki za otroke – Pripomočki za
pitje – 1. del: Splošne in mehanske
zahteve in preskusi

Varnost otroških oblačil – Vrvice in
vezalke na otroških oblačilih –
Specifikacije

SIST EN 13319:2000

SIST EN 13899:2003

SIST EN 14059:2004

SIST EN 14344:2005

SIST EN 14350-1:2005

SIST EN 14682:2008

EN 13209-1:2004

Oznaka
referenčnega
standarda

EN 14059:2002

EN 13899:2003

EN 14682:2007

EN 14350-1:2004

13. 4. 2011

15. 10. 2005

15. 10. 2005

24. 4. 2004

15. 10. 2005

15. 10. 2005

22. 7. 2006

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(30. 6. 2008)

–

–

EN 14682:2004
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

72 / 10. 10. 2014

Safety of children's clothing –
Cords and drawstrings on
children's clothing –
Specifications

Child use and care articles –
Drinking equipment – Part 1:
General and mechanical
requirements and tests

Child use and care articles –
EN 14344:2004
Child seats for cycles – Safety
requirements and test
methods

Decorative oil lamps – Safety
requirements and test
methods

Roller sports equipment –
Roller skates – Safety
requirements and test
methods

Diving accessories – Depth
EN 13319:2000
gauges and combined depth
and time measuring devices –
Functional and safety
requirements, test methods

Child use and care articles –
Baby carriers – Safety
requirements and test
methods – Part 1: Framed
back carriers

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Izdelki za otroke – Oprema za
nošenje dojenčkov – Varnostne
zahteve in preskusne metode – 1.
del: Nahrbtniki z ogrodjem

Naslov standarda

7918 /

SIST EN 13209-1:2005

Oznaka standarda

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Tekmovalna kolesa – Varnostne
zahteve in preskusne metode

Kolesa – Dodatna oprema za
kolesa – Prtljažniki

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
1. del: Razvrstitev, materiali,
splošne zahteve in preskusne
metode

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
2. del: Informacije za potrošnika

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
3. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda A

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
4. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda B

SIST EN 14781:2006

SIST EN 14872:2006

SIST EN 15649-1:2010
+A2:2014

SIST EN 15649-2:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-3:2010
+A1:2012

SIST EN 15649-4:2010
+A1:2012

EN 14872:2006

EN 14781:2005

EN 14766:2005

EN 14764:2005

Oznaka
referenčnega
standarda

4. 9. 2013

4. 9. 2013

4. 9. 2013

11. 7. 2014

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

22. 7. 2006

Prva objava
UL

–

–

–

–

–

–

EN 15649-4:2010
Opomba 2.1

EN 15649-3:2009
Opomba 2.1

EN 15649-2:2009
Opomba 2.1

–

–

–

(30. 6. 2014)

–

–

EN 15649-1:2009
+A1:2012
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Št.

Floating leisure articles for
EN 15649-4:2010
use on and in the water – Part +A1:2012
4: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class B devices

Floating leisure articles for
EN 15649-3:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
3: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class A devices

Floating leisure articles for
EN 15649-2:2009
use on and in the water – Part +A1:2012
2: Consumer information

Floating leisure articles for
EN 15649-1:2009
use on and in the water – Part +A2:2013
1: Classification, materials,
general requirements and test
methods

Bicycles –- Accessories for
bicycles – Luggage carriers

Racing bicycles – Safety
requirements and test
methods

Gorska kolesa – Varnostne zahteve Mountain-bicycles – Safety
in preskusne metode
requirements and test
methods

SIST EN 14766:2006

City and trekking bicycles –
Safety requirements and test
methods

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Mestna in treking kolesa –
Varnostne zahteve in preskusne
metode

Naslov standarda

SIST EN 14764:2006

Oznaka standarda
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Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
7. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda E

Cigarete – Ocenjevanje nagnjenosti Cigarettes – Assessment of
k vžigu – Varnostne zahteve
the ignition propensity –
Safety requirement

Izdelki za zaščito otrok – Zapirala
za okna in balkonska vrata, ki jih
potrošniki namestijo za varnost
otrok – Varnostne zahteve in
preskusne metode

Nepremična oprema za vadbo – 1.
del: Splošne varnostne zahteve in
preskusne metode
(ISO 20957-1:2013)

SIST EN 15649-7:2010

SIST EN 16156:2011

SIST EN 16281:2013

SIST EN ISO 209571:2013

EN ISO 20957-1:2013

11. 7. 2014

11. 7. 2014

17. 11. 2011

4. 9. 2013

11. 7. 2014

4. 9. 2013

Prva objava
UL

–

–

(31. 3. 2014)

–

–

EN 957-1:2005
Opomba 2.1

–

–

(30. 6. 2014)

–

–

EN 15649-6:2009
Opomba 2.1

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

72 / 10. 10. 2014

Stationary training equipment
– Part 1: General safety
requirements and test
methods
(ISO 20957-1:2013)

Child protective products –
EN 16281:2013
Consumer fitted child resistant
locking devices for windows
and balcony doors – Safety
requirements and test
methods

EN 16156:2010

Floating leisure articles for
EN 15649-7:2009
use on and in the water – Part
7: Additional specific safety
requirements and test
methods for class E devices

Floating leisure articles for
EN 15649-6:2009
use on and in the water – Part +A1:2013
6: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class D devices

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
6. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda D

SIST EN 15649-6:2010
+A1:2014

Oznaka
referenčnega
standarda

Floating leisure articles for
EN 15649-5:2009
use on and in the water – Part
5: Additional specific safety
requirements and test
methods for Class C devices

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

Št.

Plavajoči pripomočki za prosti čas,
ki se uporabljajo na vodi in v njej –
5. del: Dodatne posebne varnostne
zahteve in preskusne metode za
pripomočke razreda C

Naslov standarda

7920 /

SIST EN 15649-5:2010

Oznaka standarda

Stran
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Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60065:2003

SIST EN 60065:2003/
A12:2011
Amendment A12:2011 to
EN 60065:2002

Audio, video and similar
electronic apparatus – Safety
requirements
(IEC 60065:2001, modified)

Naslov referenčnega
standarda v angleškem
jeziku

EN 60065:2002/
A12:2011

EN 60065:2002

Oznaka
referenčnega
standarda

28. 2. 2012

4. 9. 2013

Prva objava
UL

(24. 1. 2013)

–

–

Opomba 3

Datum, po katerem
uporaba
nadomeščenega
standarda več ne
ustvarja domneve
o skladnosti
Opomba 1

Oznaka
nadomeščenega
standarda

Dopolnilo A12:2011 k standardu
SIST EN 60950-1:2006

SIST EN 60950-1:2006/
A12:2011

Amendment A12:2011 to
EN 60950-1:2006

Information technology
equipment – Safety – Part 1:
General requirements
(IEC 60950-1:2005, modified)
EN 60950-1:2006/
A12:2011

EN 60950-1:2006

28. 2. 2012

4. 9. 2013

Opomba 3

–

(24. 1. 2013)

–

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomeščeni
standard zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Št.

Opomba 2.1: Novi (ali spremenjeni) standard ima enak obseg kakor nadomeščeni standard. Na določen datum za nadomeščeni standard preneha veljati
domneva o skladnosti z bistvenimi ali drugimi zahtevami iz zadevne zakonodaje Unije.

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica, ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je
treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/29/EU z dne 13. januarja 2012 (UL L 13, 17.1.2012, str. 7) se sklic na standard EN 60950- 1:2006/A12:2011 glede zaščite pred
prekomernim zvočnim tlakom pri uporabi prenosnih glasbenih predvajalnikov objavi.

Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 1. del:
Splošne zahteve
(IEC 60950-1:2005, spremenjen)

SIST EN 60950-1:2006

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/29/EU z dne 13. januarja 2012 (UL L 13, 17.1.2012, str. 7) se sklic na standard EN 60065:2002/A12:2011 glede zaščite pred prekomernim
zvočnim tlakom pri uporabi prenosnih glasbenih predvajalnikov objavi.

Avdio, video in sorodni elektronski
aparati – Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001, spremenjen)

Naslov standarda

SIST EN 60065:2003

Oznaka standarda
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2975.
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Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi
seznama tehničnih specifikacij o postopkih
s področja motornih in priklopnih vozil

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za
infrastrukturo

ODREDBO
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama
tehničnih specifikacij o postopkih s področja
motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij o
postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Uradni list
RS, št. 50/11 in 106/11) se v prilogi:
– pri številčni oznaki »TSV 605/00« v stolpcu »Prenehanje
veljavnosti« doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 14. oktobra
2014.«;
– za vrstico s številčno oznako »TSV 605/00« doda nova
vrstica, ki se glasi:
Številčna oznaka

Naslov tehnične specifikacije
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti
in začetek obvezne uporabe

Prenehanje veljavnosti

…
»TSV 605/01

Tehnična specifikacija za vozila
Začetek veljavnosti 15. oktobra
TSV 605/01 o postopkih za izvedbo 2014.«.
tehničnih pregledov motornih in
priklopnih vozil.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-239/2014
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
EVA 2014-2430-0086
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

USTAVNO SODIŠČE
2976.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča

Številka: Up-455/13-15
Datum: 25. 9. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Borisa Pavšlarja, Kranj, ki ga zastopa dr. Aleksander Pavšlar,
Kranj, na seji 25. septembra 2014

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 704/2009 z dne
21. 2. 2013 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.

2. Nasprotna udeleženka, družba Domplan, d. d., Kranj,
sama nosi svoje stroške postopka z ustavno pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku v pretežnem delu zavrnilo zahtevek pritožnika proti gradbenemu
podjetju in Mestni občini Kranj za izročitev gradbene dokumentacije v zvezi z obnovo stanovanjske hiše v Kranju v solasti
pritožnika (ugodilo je le delu zahtevka proti podjetju, kolikor je
pritožnik zahteval izročitev izvirnika dnevnika o izvajanju del).
Sodišče prve stopnje se ni strinjalo s pritožnikovimi stališči,
da je do dokumentacije upravičen že na podlagi pogodbe o
inženiringu, sklenjene med pravnima prednikoma tožencev,
oziroma na podlagi pravil o poslovodstvu brez naročila. V zvezi
s tretjim pravnim temeljem, na katerega se je skliceval pritožnik
(lastninska pravica na listinah zaradi njihovega statusa pritikline pritožnikove nepremičnine), je sodišče prve stopnje tezo o
možnosti takšnega nastanka (so)lastnine pritožnika na sporni
dokumentaciji sprejelo, vendar je ocenilo, da pritožniku ni uspelo dokazati, da konkretni dokumenti, ki jih je s tožbo zahteval,
sploh obstajajo, in če obstajajo, da so v posesti toženih strank
(razen glede dnevnika o izvajanju del). Višje sodišče je zavrnilo pritožnikovo pritožbo proti zavrnilnemu delu sodbe prve
stopnje. Strinjalo se je s sodiščem prve stopnje, da pogodba o
inženiringu in pravila o poslovodstvu brez naročila ne morejo
utemeljiti uspeha pritožnikovega zahtevka. Poleg tega je sprejelo stališče, da tehnična dokumentacija, kakršno je zahteval
pritožnik, ne more biti pritiklina nepremičnine. Višje sodišče je
nadalje opozorilo, da ni nujno, da je lastnik glavne stvari tudi
lastnik pritikline, prenos lastninske pravice na glavni stvari pa
naj bi segal tudi na njene pritikline le, ko so v lasti lastnika
glavne stvari in ko gre za pravnoposlovni prenos lastninske
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pravice, za kar naj v obravnavani zadevi ne bi šlo. Posledično
je navedlo, da so »vse obširne pritožbene trditve o tem, da
je tožnik dokazal obstoj dokumentacije in da jo imata toženi
stranki v posesti, pravno nepomembne«. Vrhovno sodišče je
zavrnilo revizijo pritožnika. Z revizijsko grajo materialnopravnih zaključkov sodišča druge stopnje o lastništvu gradbene
dokumentacije in o njenem položaju pritikline se ni ukvarjalo.
Poudarilo je namreč, da je za zavrnitev vrnitvenega zahtevka
bistvena dejanska ugotovitev sodišč, v katero Vrhovno sodišče
ne more posegati, da sporne dokumentacije niti v času vložitve
tožbe niti v času sodne odločbe ni bilo pri tožencih.
2. Pritožnik zatrjuje kršitev človekovih pravic iz 22. in
25. člena Ustave. Navaja, da v pravdnem postopku ni dobil
odgovora na nekatere ključne pritožbene in revizijske navedbe.
Opozarja, da so bile njegove pritožbene trditve, s katerimi je izpodbijal dejansko ugotovitev sodišča prve stopnje, da gradbena
dokumentacija ne obstaja oziroma je ni pri toženih strankah,
glede na pravna stališča sodišča prve stopnje bistvene za
odločitev. Pritožbeno sodišče naj bi se vsebinskemu odgovoru
na te trditve izognilo s tem, da je materialnopravno izhodišče
sodišča prve stopnje (glede stvarnopravnih pravil o pritiklinah
kot pravni podlagi za lastninsko pravico pritožnika na dokumentaciji) označilo za zmotno. Pritožniku se zdi nesprejemljivo, da
je nato Vrhovno sodišče s sklicevanjem na dejanske ugotovitve
sodišča prve stopnje, da toženca spornih dokumentov nimata
v posesti, zavrnilo vsebinsko obravnavo njegovih revizijskih
očitkov, s katerimi je izpodbijal bistveno materialnopravno tezo
druge stopnje o (ne)možnosti pravne kvalifikacije gradbene dokumentacije kot pritikline nepremičnine in posledične pridobitve
lastninske pravice pritožnika na njej. Pritožnik zatrjuje, da mu
je Vrhovno sodišče kršilo pravico do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave. Meni namreč, da se je pred Vrhovnim
sodiščem izkazalo za bistveno prav tisto dejansko vprašanje,
s katerim se pritožbeno sodišče sploh ni hotelo ukvarjati in na
katero pritožnik tako ni dobil (drugostopenjskega) odgovora:
ali zadevna gradbena dokumentacija sploh obstaja in ali je v
posesti tožencev. V tej procesni situaciji naj bi Vrhovno sodišče
imelo le dve možnosti: (1) zavrniti revizijo, če bi pritrdilo materialnopravnemu stališču sodišča druge stopnje, da je tožbeni
zahtevek neutemeljen, ker pritožnik ni mogel postati lastnik
dokumentacije na podlagi pravil o pritiklinah, ali (2) izpodbijano
sodbo razveljaviti in zadevo vrniti Višjemu sodišču v novo sojenje z napotkom, naj odloči o utemeljenosti pritožbenih navedb,
ki so se nanašale na obstoj dokumentacije in dejansko oblast
tožencev na njej v času izdaje sodbe. Pritožnik navaja, da je
Vrhovno sodišče z drugačnim postopanjem povzročilo, da je
ostal brez vsebinskega odgovora na revizijske navedbe, ki so
bile bistvene glede na pravno naziranje drugostopenjskega
sodišča, kakor tudi brez vsebinskega odgovora na pritožbene
navedbe, ki so bile bistvene glede na pravno naziranje prvostopenjskega in Vrhovnega sodišča. Pritožnik sodiščem očita tudi
kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, ker
naj bi ostal prikrajšan za pritožbeni preizkus pravilnosti na prvi
stopnji ugotovljenega dejanskega stanja, ki je bilo odločilno za
zavrnitev tožbenega zahtevka oziroma revizije.
3. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-455/13 z dne
29. 10. 2013 ustavno pritožbo zoper izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča sprejelo v obravnavo. V skladu s prvim
odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo Vrhovno
sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena
ZUstS je ustavno pritožbo poslalo v odgovor toženima strankama. Nanjo je odgovorila le nasprotna udeleženka družba
Domplan, d. d., Kranj, ki predlaga zavrnitev ustavne pritožbe.
Navaja, da je bilo v konkretnem postopku bistveno vprašanje,
ali gradbena dokumentacija sploh obstaja, in če obstaja, ali
je v njeni posesti. Sodišče prve stopnje naj bi na to vprašanje
odgovorilo negativno, ta odgovor pa naj bi bil odločilen tudi
za zavrnitev pritožbe. Nasprotna udeleženka opozarja, da je
pritožbenemu sodišču treba odgovoriti le na tiste pritožbene
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navedbe, ki so po vsebini take, da bi v konkretni zadevi lahko
vodile do uspeha pritožbe. Tega naj v pritožnikovem primeru
ne bi bilo, saj je izhajal iz napačnega izhodišča, da že sama
zakonska zahteva po pridobitvi gradbene dokumentacije avtomatično dokazuje njen obstoj. Po oceni nasprotne udeleženke
naj bi vse navedeno veljalo tudi za odločanje Vrhovnega sodišča. Pred Vrhovnim sodiščem naj vprašanje, ali je gradbena
dokumentacija pritiklina nepremičnine, ne bi bilo odločilno.
Nasprotna udeleženka zatrjuje, da sodišča pritožnici niso
kršila človekove pravice do pravnega sredstva ali do enakega
varstva pravic.
4. Ustavno sodišče je odgovor nasprotne udeleženke
vročilo pritožniku, ki se je nanj odzval. Pritožnik pojasnjuje, da
Vrhovno sodišče revizije ni zavrnilo iz razlogov, ki bi bili enaki
razlogom, zaradi katerih je Višje sodišče zavrnilo pritožbo. Za
Vrhovno sodišče naj bi bila bistvena dejanska ugotovitev sodišča prve stopnje, da dokumentacije, katere vrnitev pritožnik
zahteva, niti v času vložitve tožbe niti v času izdaje sodne odločbe ni bilo pri tožencih. Ravno to dejansko ugotovitev naj bi
sodišče druge stopnje štelo za pravno nepomembno. Pritožnik
opozarja, da odgovor nasprotne udeleženke zgreši bistvo zadeve. Bistvo zadeve naj bi se kazalo v opustitvi odgovora sodišč
na pritožnikove navedbe, za katere so sodišča sama presodila,
da so odločilne. Sodišče prve stopnje naj bi ugotavljalo dejstva, ki so bila po njegovi presoji in presoji Vrhovnega sodišča
pomembna za odločitev o zahtevku, vendar pritožnik ni mogel
doseči preizkusa teh dejstev v pritožbenem postopku. Pritožnik
vidi prav v tem kršitev svoje pravice iz 25. člena Ustave.
B.
5. Pritožnik med drugim zatrjuje, da v pravdnem postopku
ni dobil odgovora na svoje pritožbene očitke sodišču prve stopnje, da je napačno ugotovilo dejansko stanje glede vprašanja,
ali je sporna gradbena dokumentacija v posesti toženih strank,1
in da je bil s tem prikrajšan za ustavno procesno jamstvo iz
25. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato preizkusilo, ali so
sodišča prekršila pritožnikovo človekovo pravico do pravnega sredstva, ki vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe ali
drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih
ali pravnih interesih, in ki jo zagotavlja 25. člen Ustave.
6. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-309/94 z dne 16. 2.
1996 (OdlUS V, 21) navedlo, da 25. člen Ustave zagotavlja
spoštovanje načela instančnosti v odločanju sodišč, prav tako
pa tudi pri odločanju drugih državnih organov, kadar ti odločajo
o pravicah, obveznostih ali pravnih interesih. Vsebina načela
instančnosti je v tem, da lahko organ druge stopnje presoja
odločitev prvostopnega organa z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev o pravici oziroma obveznosti. To pomeni,
da 25. člen Ustave zagotavlja meritorno (vsebinsko) oceno pravilnosti prvostopenjske oblastne odločitve.2 Smisel človekove
pravice do pravnega sredstva je, da lahko posameznik z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito brani in varuje svoje pravne
interese.3 Da bi bil ta cilj uresničen, mora pravno sredstvo omogočati uveljavljanje vseh pravnih in dejanskih vidikov zadeve.
Pritožnik mora imeti možnost doseči višjestopenjski preizkus
izpodbijane odločbe z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna
za odločitev o pravici oziroma obveznosti, kar pomeni, da mu
je treba omogočiti uveljavljanje dejanskih, materialnopravnih in
1 Sodišče prve stopnje je celo ocenilo, da pritožniku ni uspelo
dokazati niti golega obstoja te dokumentacije v času izdaje sodbe. Če dokumentacija ne obstaja, seveda ne more biti v posesti
tožencev.
2 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-258/03, U-I-74/05 z dne
22. 9. 2005 (Uradni list RS, št. 90/05, in OdlUS XIV, 99) pojasnilo,
da navedena ustavna določba pritožniku zagotavlja, da pritožbeno
sodišče vsebinsko presodi utemeljenost pritožbenih navedb.
3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-353/02 z dne 20. 5. 2004
(Uradni list RS, št. 62/04).
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postopkovnih napak pri sojenju pred sodiščem prve stopnje.4
Ustavna pravica do pravnega sredstva pa ni kršena, če instančno sodišče5 ugodi pravnemu sredstvu in spremeni izpodbijano
sodno odločbo s svojo odločbo, zoper katero ni več pravnega
sredstva.6 Tudi če v takem primeru instančno sodišče spremeni
oziroma dopolni dejansko stanje, ugotovljeno na prvi stopnji, to
še ne pomeni nujno kršitve 25. člena Ustave. Bistveno je, da
sodišče višje stopnje ni pooblaščeno, da o vprašanjih, ki pomenijo samostojne pravne celote, ki ne v dejanskem in ne v pravnem pogledu niso bila predmet presoje sodišča prve stopnje,
pri katerih bi moralo v celoti in prvič ugotoviti celoten konkretni
dejanski stan, oblikuje celoten abstraktni dejanski stan in opravi
subsumpcijo, sprejme svoja in (zato) neizpodbojna stališča ter
nato nanje opre svojo odločitev o utemeljenosti zahtevka. Tako
pooblastilo sodišča višje stopnje bi bilo v neskladju z ustavno
varovanim bistvom pravice do pritožbe, ki pomeni ne samo
pravico, da se o konkretnem pravovarstvenem zahtevku odloča na dveh stopnjah, temveč tudi pravico, da lahko pritožnik
v skladu z načelom instančnosti doseže preizkus izpodbijane
sodbe z vidika vseh vprašanj, ki so pomembna za odločitev o
spornem zahtevku.7
7. Pritožba po Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list
RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nadaljevanju ZPP) je devolutivno pravno sredstvo zoper odločitve
sodišč prve stopnje in je zakonska izpeljava ustavne pravice do
pravnega sredstva v pravdnih postopkih.8 Skladno z zahtevami
25. člena Ustave (opisanimi v prejšnji točki obrazložitve te odločbe) je s pritožbo mogoče izpodbijati sodbo sodišča prve stopnje
zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka, zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zaradi zmotne
uporabe materialnega prava (prvi odstavek 338. člena ZPP). Z
revizijo pa zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ni več mogoče uveljavljati (tretji odstavek 370. člena ZPP).
Na dejansko stanje, ki sta ga pravnomočno ugotovili sodišči
nižjih dveh stopenj, je Vrhovno sodišče vezano. Vendar ZPP v
skladu z zahtevo Ustave zagotavlja, da je vsaka stranka deležna
vsebinske presoje svojih dejanskih navedb, dokazov in stališč
vsaj na dveh stopnjah sodnega odločanja.
8. V obravnavanem primeru se sodišče druge stopnje
ni opredelilo do pritožbenih navedb, s katerimi je pritožnik
izpodbijal na prvi stopnji ugotovljeno dejansko stanje. Vendar
je imelo za to ustavno sprejemljiv razlog, ki ga je tudi pojasnilo.
Glede na materialnopravno stališče, ki ga je sprejelo sodišče
druge stopnje, posest gradbene dokumentacije ni bila pravno
pomembna za odločitev o zahtevku. Ker je bilo Višje sodišče
mnenja, da dokumentacija o obnovi nepremičnine ne more biti
njena pritiklina, kar posledično pomeni, da pritožnik ne more
biti njen lastnik (pritožnik je svojo lastnino na dokumentaciji
utemeljeval z njenim statusom pritikline), vprašanje, ali dokumenti sploh obstajajo in kje so, ni pravno pomembno. Ob takem
materialnopravnem stališču se zato pritožbenemu sodišču s
tem dejstvom ni bilo treba ukvarjati. Posest dokumentacije zato
sploh ni bila pravnomočno (in s tem zavezujoče) ugotovljena.
9. Vrhovno sodišče je o pravni upoštevnosti posesti sporne
dokumentacije sprejelo drugačno stališče kot sodišče druge
stopnje. To dejstvo je štelo za pravno odločilno in je pritožnikovo
revizijo zavrnilo prav zato, ker je sodišče prve stopnje ugotovilo,
da listin, zahtevanih s tožbo, ni pri nobenem od tožencev. Zato
se tudi ni opredelilo do pritožnikove revizijske kritike drugostopenjske razlage pravnih pravil o pritiklinah. Vrhovno sodišče je
Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/12 z dne
11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13).
5 V tem primeru Vrhovno sodišče, ki je ugodilo zahtevi za
varstvo zakonitosti in spremenilo pravnomočno sodbo.
6 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-46/99 z dne
18. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 5/03, in OdlUS XI, 290).
7 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-2938/07 z dne 10. 9.
2009 (Uradni list RS, št. 74/09, in OdlUS XVIII, 81).
8 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-41/13 z dne
10. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 89/13).
4
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s tem kot ugotovljeno štelo dejstvo, ki, čeprav ga je pritožnik
izpodbijal s pritožbo zoper sodbo prve stopnje, ni bilo preizkušeno na dveh stopnjah sojenja. Tako pravno stališče Vrhovnega
sodišča zato nujno pomeni, da je s tem, ko se Višje sodišče ni
izreklo o tem, v čigavi posesti je sporna dokumentacija ter ali ta
sploh obstaja, dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.9 S tem,
ko je Vrhovno sodišče izpodbijano sodbo oprlo na ugotovitve, ki
niso bile predmet dvostopenjskega sodnega preverjanja, je pritožniku kršilo ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena
Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo razveljavilo
in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje (1. točka
izreka). Glede na ugotovljeno kršitev se Ustavnemu sodišču z
drugimi očitki pritožnika ni bilo treba ukvarjati.
10. 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 nasprotna udeleženka sama nosi svoje
stroške postopka z ustavno pritožbo (2. točka izreka).
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ter prvega odstavka 34. člena v
zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat,
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
Zanj
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica
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Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim
in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah
v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti
stranko plačila sodne takse za ugovor zoper
sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema
denarne socialne pomoči na podlagi odločbe
pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih
pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom
sodne takse občutno zmanjšana sredstva,
s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo
osebe, ki jih je dolžna preživljati

Številka: U-I-191/14-6
Datum: 25. 9. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Mariboru, na seji 25. septembra 2014
9 J. Zobec, Komentar k 340. členu ZPP, v: L. Ude in A. Galič,
red., Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, Uradni list Republike
Slovenije in GV Založba, Ljubljana 2009, str. 326, navaja, da je prvo
dejanje v postopku pravnega odločanja oblikovanje konkretnega
dejanskega stanu, ko sodišče iz zatrjevanega življenjskega primera
izlušči dejstva, za katera na podlagi izbire in razumevanja pravne
norme misli, da so pravno pomembna. Napaka, do katere pride v
tej fazi uporabe materialnega prava, vodi v nepopolno ugotovitev
dejanskega stanja. Zaradi nepravilne izbire pravne norme ali zaradi
njene nepravilne razlage se sodišču zdijo nekatera od zatrjevanih
dejstev pravno nepomembna in se zato do njih zavestno ne opredeli (ne pove, ali po njegovem obstajajo).
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s k l e n i l o:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim
odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS,
št. 37/08, 97/10 in 63/13) v delu, ki ne omogoča, da sodišče
oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o
izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči
na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse
občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali
se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati. V preostalem
delu se predlog za zadržanje izvrševanje teh določb zavrne.
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se prekinejo
postopki odločanja o predlogih za oprostitev plačila sodne
takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v primerih, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe
pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi
jo prejela, pa bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva,
s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je
dolžna preživljati.

Obrazložitev
A.
1. Višje sodišče v Mariboru vlaga zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim
odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju
ZST-1). Nasprotuje zlasti prvemu odstavku 11. člena ZST-1, ki
določa, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti,
če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema
denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno
varstvene prejemke, in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev. Predlagatelj poudarja, da ZST-1 določa, da
sodišče stranko, ki ni prejemnica denarne socialne pomoči
po prvem odstavku navedenega člena, lahko le delno oprosti
plačila taks (primerjaj drugi odstavek 11. člena ZST-1) ali odloži
plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo (primerjaj tretji odstavek
11. člena ZST-1), četudi je stranka v takem socialnem (premoženjskem) položaju, da bi bila občutno zmanjšana njena
sredstva za preživljanje, tudi če bi morala plačati sodno takso le
v delu, odloženo ali obročno. Pravi, da je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-85/14 z dne 10. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 58/14)
že presojalo izpodbijane določbe, vendar ne v delu, ki zaostruje
prag za upravičenost do polne taksne oprostitve. Predlagatelj
je pred vložitvijo zahteve prekinil postopek odločanja o pritožbi
zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje ob odločanju o
predlogu dolžnika za oprostitev plačila sodne takse za ugovor
zoper sklep o izvršbi le delno oprostilo plačila sodne takse.
Navaja, da bi pri odločanju moral uporabiti izpodbijane določbe.
Opozarja, da je plačilo sodnih taks po 8. členu ZST-1 procesna
predpostavka za izvedbo postopka in opravo dejanja sodišča,
če to določa ustrezni procesni zakon. Zato bo revna stranka,
ki ne bo mogla doseči polne taksne oprostitve, pa plačila sodne takse ne bo zmogla, po izpodbijani ureditvi prikrajšana za
sodno varstvo. Z zaostritvijo praga za upravičenost do polne
oprostitve sodnih taks naj bi prišlo do nedopustnega posega v pravico do učinkovitega sodnega varstva (prvi odstavek
23. člena Ustave) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva
(25. člen Ustave) v povezavi z načelom socialne države (2. člen
Ustave). Zatrjevane protiustavnosti predlagatelj utemeljuje s
tem, da je sodišče na podlagi prejšnje ureditve fizično osebo
oprostilo plačila sodne takse, če bi bila s tem plačilom občutno
zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Pojasni, da se je v sodni praksi izoblikovalo ustaljeno stališče, da se pravni standard občutnega
zmanjšanja sredstev smiselno presoja po merilih, ki jih določa
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 –
uradno prečiščeno besedilo in 23/08 – v nadaljevanju ZBPP).
Ta v drugem odstavku 13. člena določa domnevo, da stroškov
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postopka ne more plačati stranka, ki ima dohodke v višini
2-kratnika (ali manj) osnovnega zneska minimalnega dohodka,
določenega z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.1
Kot navaja predlagatelj, je zakonodajalec v novi ureditvi polno
oprostitev plačila sodne takse vezal na prejemanje denarne
socialne pomoči oziroma višino minimalnega dohodka. Predlagatelj zatrjuje, da je zakonodajalec z nižanjem meje za taksno
oprostitev pod prag revščine in pogojevanjem upravičenosti do
oprostitve sodne takse s prejemanjem socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa presegel polje diskrecije glede
zakonske opredelitve načina uresničevanja pravice do sodnega
varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave) in pravice do pravnega
sredstva (25. člen Ustave). S tem naj bi posegel v pravici socialno šibkejšega posameznika iz prvega odstavka 23. člena in
25. člena Ustave. Predlagatelj meni, da navedeni poseg ne prestane strogega testa sorazmernosti, ker zaostrovanje pogojev
za oprostitev takse pod nivo praga revščine ni nujen ukrep, je
pa tudi prekomeren. Navaja, da je zakonodajalec z izpodbijano
ureditvijo brez pojasnil odstopil od meril in standardov, ki jih je
sam določil na temeljnem področju oprostitve plačila stroškov
postopka v ZBPP. Opozarja, da nenazadnje ni utemeljenega
razloga za različno obravnavanje stroškov postopka pri njihovi
oprostitvi, zlasti glede na njihov skupni značaj in pomen v
zvezi z dostopom do sodišča. Predlagatelj Ustavnemu sodišče
predlaga začasno zadržanje izvrševanja navedenih določb v
izpodbijanem delu in v tem času prekinitev postopkov odločanja o predlogih za oprostitev plačila sodnih taks. Zatrjuje, da
izpodbijane določbe še poglabljajo stisko revnih posameznikov
v obdobju zaostrenih razmer zaradi gospodarske krize. Dodatno zmanjšanje sredstev za preživljanje naj bi zanje imelo težko
popravljive škodljive posledice. Na drugi strani naj bi država dosti lažje prenašala izpad plačila sodnih taks, ki jih predlagatelj
ocenjuje kot relativno majhen prihodek, v delu, ki se nanaša na
učinke poostrenih pogojev za taksno oprostitev.
2. Državni zbor ni odgovoril na predlog za začasno zadržanje. Vlada pa ni podala mnenja o predlogu.
B.
3. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, prekine postopek
in z zahtevo začne postopek za oceno njegove ustavnosti
(156. člen Ustave in prvi odstavek 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Da zahteva sodišča
zadosti tej procesni predpostavki, se mora torej nanašati na
zakon, na katerega bi moralo sodišče opreti svojo odločitev.
Postopek, ki ga je predlagatelj pred vložitvijo zahteve prekinil,
je pritožbeni postopek odločanja zoper sklep o delni oprostitvi
plačila sodne takse za ugovor v postopku izvršbe. To pomeni,
da je predlagatelj upravičen izpodbijati prvi odstavek 11. člena
ZST-1, ki določa, da sodišče stranko oprosti plačila sodne
takse v celoti le, če stranka na podlagi odločbe pristojnega
organa prejema denarno socialno pomoč, kolikor se nanaša na
oprostitev plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi.
A contrario sodišče stranke, ki ne prejema denarne socialne
pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa ali ne izpolnjuje
pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ob izpolnjenih
pogojih iz drugega in tretjega odstavka 11. člena ZST-1 le delno oprosti plačila sodne takse ali ji odobri obročno plačilo ali
odloži plačilo sodne takse, čeprav bi bila tudi s plačilom delne
sodne takse ali obročnim plačilom takse občutno zmanjšana
sredstva za preživljanje. Prvi odstavek 11. člena ZST-1 je tako
v tesni povezavi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena ZST-1.
Predmet presoje, s tem pa tudi predloga za začasno zadržanje
izvrševanja izpodbijanih določb, je torej tisti del prvega odstav1 Navaja, da je od 1. 8. 2013 določen minimalni dohodek v
višini 265,22 EUR, torej je 2-kratnik 530,44 EUR. Navedeni osnovni znesek minimalnega dohodka je bil spremenjen s Sklepom o
usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014 (Uradni list
RS, št. 55/14), ki se uporablja od 1. 8. 2014 in znaša 269,20 EUR.
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ka 11. člena ZST-1 v povezavi z drugim in tretjim odstavkom
11. člena ZST-1, ki dovoljuje oprostitev plačila sodne takse v
celoti le, če je stranka prejemnik denarne socialne pomoči na
podlagi odločbe pristojnega organa ali če izpolnjuje pogoje za
njeno pridobitev2 ter se nanaša na oprostitev plačila sodne
takse za ugovor zoper sklep o izvršbi.
4. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvrševanje predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno
sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih
povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe ne
bi izvrševale, kasneje pa bi se izkazalo, da niso protiustavne.
5. Ena od posledic izpodbijanega predpisa je zavrnitev
tistih predlogov za oprostitev takse, ki so jih podale stranke, ki
niso prejemnice denarne socialne pomoči na podlagi odločbe
pristojnega organa ali ki ne izpolnjujejo pogojev za njeno pridobitev, čeprav bi bila tudi s plačilom delne takse ali z obročnim
plačilom takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se
preživljajo same ali se preživljajo osebe, ki so jih dolžne preživljati. To pomeni, da te stranke polne oprostitve plačila sodne
takse ne bodo mogle doseči. Če v roku iz drugega odstavka
29.b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10,
26/11 in 53/14 – v nadaljevanju ZIZ) takse ne bodo plačane,
bo zanje skladno s tretjim odstavkom 29.b člena ZIZ nastopila
fikcija umika ugovora. Ker je rok za vložitev ugovora prekluziven (primerjaj tretji odstavek 9. člena ZIZ), dolžniki nimajo
možnosti vložiti novega ugovora. Če bi se izkazalo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, pa sklepov o zavrnitvi predloga za
oprostitev plačila takse, upoštevaje 55.a člen ZUstS, z ustavno
pritožbo ne bi bilo mogoče razveljaviti. Ustavna pritožba zoper
odločitve o stroških postopka namreč skladno z drugo alinejo
drugega odstavka 55.a člena ZUstS praviloma ni dovoljena.3
O nedovoljeni ustavni pritožbi pa sme Ustavno sodišče odločati le v posebno utemeljenih primerih, ko gre za odločitev o
pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen
konkretne zadeve. Ustavnopravno vprašanje izgubi tak pomen,
ko ga Ustavno sodišče reši. Zato morebitne ustavne pritožbe
zoper sklepe o zavrnitvi predlogov za oprostitev plačila takse za
ugovor, vložene po odločitvi Ustavnega sodišča o predlagateljevi zahtevi, ne bi izpolnjevale pogojev za izjemno obravnavo.
6. Z izvrševanjem izpodbijanega dela prvega odstavka
11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena
ZST-1 zato lahko nastanejo posledice, ki jih ne bi bilo mogoče
odpraviti. Državni zbor se o predlaganem začasnem zadržanju
ni izjavil, Vlada pa tudi ni podala mnenja. Glede na navedeno
v prejšnji točki je Ustavno sodišče pretehtalo, da bi bile posledice izvrševanja predpisa hujše od tistih, ki jih bo za ustaljen
procesni red in za pravico strank do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja pomenilo časovno omejeno zadržanje njegovega
izvrševanja. Zato je sklenilo do končne odločitve delno zadržati
izvrševanje izpodbijanega dela prvega odstavka 11. člena v
zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena ZST-1, kolikor se
nanaša na sodno takso za ugovor zoper sklep o izvršbi (prvi
stavek 1. točke izreka). Kolikor predlog za začasno zadržanje
izpodbijanih določb presega predmet presoje te zahteve, je bilo
treba predlog zavrniti (drugi stavek 1. točke izreka).
2 Do odprave ugotovljenega neskladja mora sodišče glede na
način izvršitve odločbe št. U-I-85/14, določenim v 3. točki izreka,
prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena ZST-1
uporabljati tako, da sodišče stranko oprosti plačila sodnih taks v
celoti, čeprav stranka ne prejema denarne socialne pomoči na
podlagi odločbe pristojnega organa, če bi bila do denarne socialne
pomoči upravičena, če bi vlogo podala.
3 Glej npr. sklepa Ustavnega sodišča št. Up-523/09,
U-I-123/09 z dne 21. 1. 2010 in št. U-I-112/12, Up-522/12 z dne
21. 6. 2012.
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7. Da bi Ustavno sodišče preprečilo nastanek težko popravljivih posledic, ne da bi obenem ustvarilo pravno praznino
in s tem ogrozilo pravno varnost nepremožnih strank, je skladno
s tretjim odstavkom 39. člena ZUstS določilo način izvršitve
zadržanja izvrševanja izpodbijane norme (2. točka izreka). Do
končne odločitve Ustavnega sodišča na tej podlagi sodišča
ne bodo smela odločati o predlogih za oprostitev plačila takse
za ugovor zoper sklep o izvršbi v tistih primerih, ko so stranke
podale predlog za oprostitev plačila sodne takse, čeprav ne prejemajo denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega
organa in zanjo tudi ne izpolnjujejo pogojev, pa bi bila s plačilom
(tudi delne) sodne takse ali obročnim plačilom takse občutno
zmanjšana sredstva, s katerimi se preživljajo same ali se preživljajo osebe, ki so jih dolžne preživljati. Postopki odločanja o teh
predlogih so namreč od dneva objave sklepa Ustavnega sodišča
do končne odločitve prekinjeni. Sodišča pa bodo na podlagi izpodbijanega prvega odstavka 11. člena ZST-1 še naprej odločala
o tistih predlogih za oprostitev plačila sodne takse za ugovor, ki
so jih vložile stranke, ki so prejemnice denarne socialne pomoči
na podlagi odločbe pristojnega organa, in stranke, ki izpolnjujejo
pogoje za njeno pridobitev, pa je niso uveljavile. Prav tako bodo
na podlagi izpodbijanih določb lahko odločala o predlogih za
popolno oprostitev plačila sodnih taks, ko strankam zaradi plačila
sodne takse v celoti ali delno ali zaradi obročnega plačila, očitno
niso občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživljajo same
ali se preživljajo osebe, ki so jih dolžne preživljati.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega,
drugega in tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja
Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat,
Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je
sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič
Predsednik
Zanj
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica
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Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela
petega odstavka 6.a člena, drugega stavka
sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega
odstavka 10.a člena in osmega odstavka
39. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja ter 4. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja

Številka: U-I-201/14-7
U-I-202/14-7
Datum: 2. 10. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, in v postopku za preizkus
pobude družb Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana, Nova
Kreditna banka, d. d., Maribor, Ocean Orchids, d. o. o., Dobrovnik, Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, Vipap Videm
Krško, d. d., Krško, ter Andreja Lasiča, Škofljica, in Vincenca
Jamnika, Trzin, na seji 2. oktobra 2014

s k l e n i l o:
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje:
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– petega odstavka 6.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) v delu, v katerem so
prosto dostopne informacije javnega značaja tudi informacije,
neposredno povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postavkami, ki se vodijo kot slabitve v bilancah banke in jih je ta
banka, na dan prenosa kreditov neplačnikov kot tveganih postavk na Družbo za upravljanje terjatev bank, vodila kot kredite
neplačnikov, vendar jih ni prenesla na Družbo za upravljanje
terjatev bank,
– drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja ter
– 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 50/14).

Obrazložitev
A.
1. Banka Slovenije vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 1.,
2. in 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 50/14
– v nadaljevanju ZDIJZ-D) »v povezavi« z 2. in 8. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 23/14 – ZDIJZ-C)
in 6. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo –
ZDIJZ-UPB2).1 Predlagatelj pojasnjuje, da se mu je dvom o
ustavnosti izpodbijanih določb pojavil pri opravljanju postopka
nadzora nad Novo Ljubljansko banko (v nadaljevanju NLB).
Navaja, da podpira večjo transparentnost in javnost informacij
o poslovanju bank na splošno in še posebno v primerih uporabe javnih finančnih sredstev. Opozarja pa, da ZDIJZ-D ne
upošteva načela sorazmernosti. Razkritje celotnih kreditnih
map, prenesenih na Družbo za upravljanje terjatev bank (v
nadaljevanju DUTB), naj bi bilo popolnoma nesprejemljivo.
Predlagatelj meni, da je izpodbijana ureditev v neskladju z
2. členom Ustave v zvezi s 3.a, 8. in 153. členom Ustave.
Cilj informiranosti javnosti v zvezi s postopki za ugotavljanje
odškodninske in kazenske odgovornosti odgovornih oseb za
nastali položaj in ukrepov za preprečevanje tovrstnih škod naj
bi bil dopusten. Po stališču predlagatelja pa področje transparentnosti podatkov o bančnem poslovanju v skladu z načelom
maksimalne harmonizacije že urejajo predpisi Evropske unije
(v nadaljevanju EU). Ustavno sodišče naj bi moralo pri razlagi
Ustave in drugih predpisov upoštevati pravo EU, vključno z
načelom primarnosti. Predlagatelj poleg tega vidi neskladje z
2. členom Ustave zaradi očitnega neskladja dveh, v hierarhiji
pravnih aktov prirejenih, zakonov (izpodbijanega zakona in
Zakona o bančništvu, Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12,
105/12, 56/13 in 96/13 – v nadaljevanju ZBan-1). ZBan-1 naj
bi mnogo močneje varoval zaupnost bančnih podatkov, ZDIJZ
pa naj ne bi mogel biti »drug zakon«, ki derogira dolžnost njihovega varovanja. Predlagatelj poudarja, da razkrite kreditne
mape vsebujejo poslovne skrivnosti dolžnikov, kar zmanjšuje
verjetnost njihovega uspešnega prestrukturiranja. V neskladju s
23. in 25. členom Ustave naj bi bilo to, da dolžniki nimajo pravnega sredstva zoper napačno uvrstitev na seznam neplačnikov.
2. Predlagatelj meni, da je z izpodbijanimi določbami
porušena bančna tajnost kot temeljni element zaupanja med
banko in stranko. To bi lahko katastrofalno vplivalo na celoten
bančni sistem in narodno gospodarstvo. Po njegovem mnenju
bi bilo namenu transparentnosti zadoščeno, če bi ZDIJZ določal, da je DUTB zavezana k javni objavi le zbirnih informacij
1 Ta določba ostaja nespremenjena v veljavnem besedilu
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju
ZDIJZ).
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o glavnih značilnostih postopka prestrukturiranja. Vpogled v
kreditne mape naj bi utegnil biti zlorabljen za parcialne cilje.
Predlagatelj navaja, da je podano neskladje z načelom zaupanja v pravo, saj izpodbijani zakon nesorazmerno posega
v pravne položaje, ki bodo predmet razkritij. Zatrjuje, da je
razkritje podatkov o odgovornih osebah urejeno na nejasen in
nepopoln način, v neskladju z 2. v zvezi z 22., 23. in 25. členom
Ustave. Javna objava imen odgovornih oseb v banki naj bi bila
sprejemljiva le, če je njihova odgovornost predhodno ugotovljena v ustreznem postopku. Nasploh predlagatelj ocenjuje, da bi
bilo pri objavi zaupnih podatkov treba točno določiti kriterije za
objavo, izjeme in čas trajanja objave ter zagotoviti, da objava
poslovnim subjektom ni v škodo. Objava kreditnih map naj bi
povzročila nezaupanje v bančni sistem v Republiki Sloveniji,
nekonkurenčnost v evropskem prostoru in nepripravljenost na
poslovanje na bančnem trgu, kjer je varovanje zaupnih podatkov okrnjeno. Zakonodajalec naj bi šel predaleč z zasledovanjem transparentnosti. Predlagatelj Ustavnemu sodišču predlaga, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih
določb. Meni, da je objava bančnih podatkov javnosti dokončna
in posledic objave – tudi če bi Ustavno sodišče kasneje pritrdilo
zahtevi – za nazaj ne bi bilo več mogoče odpraviti.
3. Družbe NLB, Nova Kreditna banka, Ocean Orchids,
Poslovni sistem Mercator in Vipap Videm Krško ter Andrej
Lasič in Vincenc Jamnik vlagajo pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti 1., 2. in 4. člena ZDIJZ-D. Člen 4 ZDIJZ-D
naj bi določal retroaktivno veljavo 1. člena ZDIJZ-D. Posegal
naj bi v poslovna razmerja, ki so nastala na podlagi kreditnih
poslov v času, ko je glede teh poslov veljala zakonsko določena
in sankcionirana zaupnost podatkov. Navajajo, da ni videti legitimnega cilja za ustavno dopustnost povratne veljave ZDIJZ-D.
Po mnenju pobudnikov je podano tudi neskladje izpodbijanih
določb z drugim odstavkom 39. člena Ustave. Ustavni pogoj
za uresničevanje človekove pravice do dostopa do informacij
javnega značaja naj bi bil v zakonu utemeljen pravni interes.
V vsakem primeru pa dostopa do informacij javnega značaja
ni mogoče določiti brez upoštevanja zahtev Ustave za dopustnost poseganja v človekove pravice. Pobudniki zatrjujejo, da
je ZDIJZ-D v neskladju z načelom konsistentnosti kot enim od
načel pravne države iz 2. člena Ustave. Antinomij oziroma neskladnosti med ZBan-1 in ZDIJZ-D naj s pravilom specialnosti,
kronološkim pravilom oziroma njuno kombinacijo ne bi bilo
mogoče odpraviti. Pobudniki nadalje utemeljujejo neskladje s
svobodno gospodarsko pobudo iz 74. člena Ustave. Menijo, da
gre za poseg v to človekovo pravico, za katerega zakonodajalec ni izkazal niti ustavno dopustnega cilja, niti zakaj je ukrep
nujen in zakaj gre za ukrep, s katerim je najmanj poseženo v
svobodno gospodarsko pobudo. Stališče pobudnikov je, da je
izpodbijani zakon v neskladju s tretjim odstavkom 74. člena
Ustave, ker določenim subjektom na trgu omogoča opravljanje
dejavnosti pod ugodnejšimi pogoji kot drugim. Načelo enakosti
pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) naj bi bilo
prizadeto zaradi izključitve možnosti tehtanja prevladujočega
javnega interesa in zavrnitve dostopa do informacij iz pogodbenih razmerij, kadar bi to huje škodovalo konkurenčnemu
položaju bank na trgu, kar poslabšuje tudi konkurenčni položaj
kreditojemalcev iz 1. člena ZDIJZ-D. Pobudniki pojasnjujejo,
da je spletna objava osebnih podatkov članov uprave, nadzornega sveta in organa, ki je posel odobril, v neskladju z 38. in
1. členom Ustave (človekovo dostojanstvo). Namen vzpostavitve takšne zbirke osebnih podatkov naj ne bi bil razviden. Fikcija, da so člani bančnih organov povzročili ogromno finančno
in družbeno škodo ter resno ogrozili slovenski bančni sistem,
proti kateri ni pravnega sredstva, naj bi bila v neskladju z 22.,
23. in 25. členom Ustave. Omenjena fikcija naj bi posameznike
spreminjala v objekte oblastnega delovanja.
4. Pobudniki Ustavnemu sodišču predlagajo, naj do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb ZDIJZ-D.
Navajajo, da bi objava prinesla nepopravljive škodljive posledice, ki jih ne bi bilo mogoče naknadno odpraviti. Banka naj
bi z objavo podatkov na spletnih straneh izgubila zaupanje,
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katerega bistveni del je varovanje zaupnih podatkov v skladu
z ZBan-1. Nepopravljive pa naj bi bile posledice javne objave
tudi glede kreditojemalcev (škodo naj bi utrpela njihov ugled in
dobro ime) in članov organov bank (prizadeto naj bi bilo njihovo
osebno dostojanstvo).
5. Ustavno sodišče je Državnemu zboru vročilo predloga
predlagatelja in pobudnikov za zadržanje izvrševanja izpodbijanih zakonskih določb. O predlogih je dala mnenje Vlada, ki se
z njima strinja. Vlada meni, da ne obstaja javni interes za javno
objavo informacij o slabih kreditih, ki niso bili preneseni na
DUTB. ZDIJZ-D naj bi namreč določil, da morajo banke zagotavljati tudi javni dostop do podatkov o poslih z uporabniki svojih
storitev, ki jih mora banka v skladu s sistemsko ureditvijo tega
področja praviloma varovati kot zaupne. Izvrševanje izpodbijanih določb naj bi pripeljalo do kršitve zaupnosti bančnega
poslovanja, ki je prvi postulat delovanja banke, kar bi imelo še
nadaljnje škodljive posledice za banko in za komitente. Vlada
opozarja, da škodljivih posledic javne objave kasneje ni mogoče sanirati, saj je s trenutkom, ko banka objavi informacije na
spletu, javnost s podatki nepovratno seznanjena.
B.
6. Predlagatelj predlaga, naj Ustavno sodišče do svoje
končne odločitve zadrži izvrševanje 1., 2. in 3. člena ZDIJZ-D,
pobudniki pa predlagajo enako glede 1., 2. in 4. člena ZDIJZ-D.
Pri tem pa iz vsebine obeh predlogov smiselno izhaja, da se
želi doseči le preprečitev javne objave podatkov o kreditih neplačnikov, ki niso bili preneseni na DUTB. Zato je Ustavno sodišče štelo, da se predloga za začasno zadržanje ne nanašata na
del 1. člena ZDIJZ-D, ki določa, da DUTB zagotavlja dostop do
informacij o kreditih neplačnikov, ki so bili preneseni na DUTB.
Z uveljavitvijo ZDIJZ-D so izpodbijane določbe, za katere se
predlaga zadržanje, razen 4. člena ZDIJZ-D, postale sestavni
del petega odstavka 6.a člena, sedmi odstavek 6.a člena, trinajsti odstavek 10.a člena in osmi odstavek 39. člena ZDIJZ. Zato
je Ustavno sodišče štelo, da so izpodbijane navedene določbe
ZDIJZ in 4. člen ZDIJZ-D ter da predlagatelj in pobudniki predlagajo zadržanje njihovega izvrševanja, pri čemer se predloga
nanašata na peti odstavek 6.a člena ZDIJZ le v delu, ki je bil
uveljavljen z ZDIJZ-D, pri sedmem odstavku navedenega člena
pa le na njegov drugi stavek.
7. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in
109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi
nastale, če se izpodbijane določbe ne bi izvrševale, pa bi se
v ustavnosodni presoji izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo.
8. Z izvrševanjem izpodbijanih določb bi nastale naslednje
posledice:
– postale bi prosto dostopne informacije javnega značaja,
kadar je poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava banka, ki je deležna ukrepov po Zakonu o ukrepih
Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS,
št. 105/12 – ZUKSB), tudi določene informacije, neposredno
povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postavkami,2 ki se
vodijo kot slabitve v bilancah te banke, ki jih je banka, na dan
prenosa kreditov neplačnikov kot tveganih postavk na DUTB,
2 In sicer informacije iz pogodb o sklenjenih poslih (vrsta in
vrednost posla, kreditodajalec, kreditojemalec, in sicer firma in
sedež pravne osebe, datum sklenitve pogodbe); informacije iz
sklepov organa banke, pristojnega za odobritev posla (organ, ki je
posel odobril, in člani organa ter člani uprave in člani nadzornega
sveta banke v času odobritve kredita, in sicer za fizično osebo:
osebno ime in položaj oziroma naziv delovnega mesta); informacije
iz dokazil o zavarovanju (vrsta in predmet zavarovanja).
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vodila kot kredite neplačnikov3 (gre za to, da postanejo javno
dostopni tudi različni podatki v zvezi s krediti neplačnikov, ki niso
bili preneseni na DUTB, pač pa so ostali v imetništvu banke);
– v zvezi s krediti neplačnikov, ki niso bili preneseni na
DUTB, zagotavlja dostop do informacij javnega značaja kar
banka kreditodajalka;
– banka, ki je kredite neplačnikov prenesla na DUTB po
uveljavitvi ZDIJZ-D ali jih še bo prenesla, posreduje navedene
informacije javnega značaja v svetovni splet prek svojih spletnih strani, v roku treh mesecev od prenosa kreditov neplačnikov na DUTB, v skladu z Navodilom o načinu objave informacij
neposredno povezanih s krediti neplačnikov (Uradni list RS,
št. 43/14 – v nadaljevanju Navodilo), ki ga je izdal predlagatelj;
– banka, ki je kredite neplačnikov prenesla na DUTB pred
uveljavitvijo ZDIJZ-D, zagotovi spletno objavo navedenih informacij javnega značaja v skladu z Navodilom do 19. 10. 2014;
– z globo 800 EUR se kaznuje odgovorna oseba banke,
ki mora posredovati navedene informacije javnega značaja v
svetovni splet prek svojih spletnih strani, pa tega ne stori.
9. Navedene posledice izvrševanja predpisa pomenijo,
da bodo v zakonsko določenih rokih (do 19. 10. 2014 ali – za
konkretno banko – v roku treh mesecev od prenosa kreditov
neplačnikov na DUTB) postali najširšemu krogu ljudi na svetovnem spletu, na spletnih straneh bank kreditodajalk, brez
vsakih omejitev dostopni različni občutljivi podatki o kreditnih
pravnih poslih in osebah, ki so pri njih sodelovale, ki (odvisno
od zornega kota banke kreditodajalke, člana njenega organa,
pristojnega za odobritev posla, ali kreditojemalca) pomenijo
občutljive podatke, ki so varovani (vsaj) s 35., 38. in 74. členom
Ustave.4 To so podatki o oslabljenih kreditih domačim pravnim
osebam – neplačnikom, ki sicer niso oziroma ne bodo preneseni na DUTB, so pa se oziroma se bodo na dan prenosa
drugih kreditov neplačnikom na DUTB v bilancah banke vodili
kot krediti neplačnikom.
10. Če bi se v presoji Ustavnega sodišča izkazalo, da je
izpodbijana ureditev protiustavna, bi se na opisani način razkriti
poslovni in osebni podatki umaknili s spletnih strani bank. Vendar
to ne bi moglo odstraniti oziroma sanirati vseh posledic dejstva,
da so bili podatki določen čas najširše javno dostopni, da se je
o njih razpravljalo, komentiralo, pisalo in se jih shranjevalo na
različnih nosilcih podatkov. Enkrat razkriti podatki o značilnostih
problematičnih kreditnih razmerij, ki brez izpodbijane ureditve
ne bi bili razkriti, bi za vedno ostali »v javni lasti«. To pa bi za
banke kreditodajalke, člane njihovih organov in kreditojemalce
pomenilo posledice, ki jih ne bi bilo mogoče odpraviti. Ustavno
sodišče je pretehtalo, da bi bile posledice izvrševanja ZDIJZ-D
hujše od tistih, ki jih za pravico javnosti do dostopa do informacij javnega značaja (drugi odstavek 39. člena Ustave) pomeni
časovno omejeno zadržanje njegovega izvrševanja. Če bi se
izkazale zatrjevane protiustavnosti za neutemeljene, bi namreč
do objave podatkov vseeno prišlo, le da z določenim časovnim
zamikom. Zato je Ustavno sodišče sklenilo do končne odločitve zadržati izvrševanje v izreku tega sklepa navedenih določb
ZDIJZ in 4. člena ZDIJZ-D. To pomeni med drugim tudi to, da
se na spletnih straneh bank ne smejo objaviti podatki iz prvih
treh alinej šestega odstavka 6.a člena ZDIJZ v zvezi z drugim
stavkom sedmega odstavka 6.a člena ZDIJZ.
3 Po šestem odstavku 6.a člena ZDIJZ so krediti neplačnikov, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, krediti pravnih oseb
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se skladno s sklepom Banke
Slovenije, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja bank
in hranilnic in ki je izdan na podlagi zakona, ki ureja bančništvo,
razvrščajo v skupino D ali E ali ki so se pri skrbnem pregledu aktive
banke, ki je bil izveden v skladu z morebitnimi navodili Evropske
komisije ali Evropske centralne banke, obravnavali kot krediti neplačnikov.
4 Pravica do varstva osebnih podatkov (38. člen Ustave) gre
sicer le fizičnim osebam, vendar so splošnega varstva zasebnosti
(35. člen Ustave) deležne tudi pravne osebe. Pravica do svobodne
gospodarske pobude (74. člen Ustave) v svojem okviru nedvomno
varuje tudi sfero poslovne (vključno z bančno) skrivnosti.
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11. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevi obravnavalo
absolutno prednostno.
C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS in druge alineje tretjega odstavka v
zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Mitja
Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

BANKA SLOVENIJE
2979.

Sklep o primernem premoženju
in dokumentaciji za izdajo dovoljenja
za povečanje osnovnega kapitala bank
in hranilnic s stvarnim vložkom

Na podlagi devetega odstavka 43. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in
9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13
– ZS-K in 96/13; v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o primernem premoženju in dokumentaciji
za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega
kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom
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ka 43. člena ZBan-1 štejejo dolžniški vrednostni papirji, ki so
izdani s strani centralne ravni držav članic ali centralnih bank
držav članic in izpolnjujejo merila iz 4. člena tega sklepa.
4. člen
(Merila glede primernega premoženja)
(1) Primerno premoženje iz 3. člena tega sklepa, ki se
lahko zagotovi kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega
kapitala banke na podlagi 2. točke osmega odstavka 43. člena
ZBan-1, mora izpolnjevati naslednja merila:
(a) izpolnjevati kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka
Slovenije v sklepu, ki ureja splošna pravila izvajanja denarne
politike in
(b) banki mora omogočati dokončno (brezpogojno), prosto in trajno razpolaganje z njim od trenutka vpisa povečanja
osnovnega kapitala v sodni register.
(2) Povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom na podlagi 2. točke osmega odstavka 43. člena ZBan-1
se lahko uporabi le za povečanje osnovnega kapitala banke z
izdajo novih navadnih delnic, ki izpolnjujejo kriterije za kapitalske instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala
iz člena 28 Uredbe in jih banka izda z namenom izpolnjevanja
kapitalskih zahtev v delu, ki presega kapitalske zahteve iz člena
92(1) Uredbe.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena Banka Slovenije delno ali v celoti zavrne zahtevo banke za povečanje
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, če takšno povečanje
osnovnega kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev v delu, ki
presega zahteve iz člena 92(1) Uredbe, ni ustrezno glede na
oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena pri svojem
poslovanju.
3. VLOGA IN DOKUMENTACIJA
5. člen
(Splošno)

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) vrste in merila glede primernega premoženja, ki se
lahko zagotovi kot stvarni vložek pri povečanju osnovnega
kapitala banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) in
(b) vsebino vloge in dokumentacijo, ki mora biti priložena
k zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala
s stvarnim vložkom.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZBan-1 in v predpisih, izdanih na njegovi podlagi
oziroma kot v določbah Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah
za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju: Uredba).
2. VRSTE IN MERILA GLEDE PRIMERNEGA PREMOŽENJA
3. člen
(Vrste primernega premoženja)
Kot primerno premoženje za stvarni vložek pri povečanju
osnovnega kapitala banke na podlagi 2. točke osmega odstav-

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega
kapitala s stvarnim vložkom iz devetega odstavka 43. člena
ZBan-1 mora banka priložiti dokumentacijo z naslednjimi podatki:
(a) opis predmeta stvarnega vložka (vrsta, loti, ISIN koda,
datum izdaje in zapadlosti, obrestna mera, datum izplačila
obresti, idr.);
(b) nominalna in tržna vrednost stvarnega vložka;
(c) navedba polnega naziva in naslova osebe, od katere
bo pridobljen stvarni vložek, vključno z navedbo obstoječega
deleža (neposredni in posredni), ki ga navedena oseba že ima
v banki ter navedba deleža po pridobitvi povečanja osnovnega
kapitala s stvarnim vložkom;
(d) izjavo imetnika predmeta stvarnega vložka, da bo
predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju
osnovnega kapitala banke na skupščini banke prenesel na
banko;
(e) število navadnih delnic, ki bodo izdane na podlagi
stvarnega vložka ter shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih
lastnosti za upoštevanje navedenega kapitalskega instrumenta
v izračun kapitala ter skupni znesek povečanja osnovnega
kapitala banke;
(f) izračun kapitala in kapitalskih zahtev na posamični
in konsolidirani podlagi po stanju na zadnji dan meseca pred
vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah
ter projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev za obdobje
prihodnjih treh let, prav tako z višino in sestavo kapitala po
posameznih kategorijah oziroma postavkah;
(g) predvidena delničarska struktura banke po povečanju
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, zlasti navedba kvalificiranih imetnikov v banki s podatki o njihovih deležih;
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(h) dokazila o izpolnjevanju predpisanih meril glede primernega premoženja za povečanje osnovnega kapitala banke
s stvarnim vložkom iz 4. člena tega sklepa;
(i) predviden časovni okvir za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom;
(j) statutarna pooblastila banke za povečanje osnovnega
kapitala banke s stvarnim vložkom (sklep skupščine, statut
banke, drugo);
(k) druga dejstva in okoliščine, povezane s povečanjem
osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom.
(2) Če namerava imetnik stvarnega vložka iz (c) točke
prvega odstavka tega člena pridobiti delež glasovalnih pravic
ali delež v kapitalu banke, ki je enak ali večji od kvalificiranega
deleža oziroma večji od razpona kvalificiranega deleža, za
katerega je bilo izdano dovoljenje, mora banka v zahtevi za
izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim
vložkom predložiti tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev
kvalificiranega deleža.
(3) Če je na predmetu stvarnega vložka iz 3. člena tega
sklepa ustanovljena zastavna pravica ali druga stvarna pravica
v korist tretjega, mora banka v zahtevi za izdajo dovoljenja za
povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom predložiti
tudi ustrezne listine, ki banki brezpogojno in nemudoma dovoljujejo izbris teh pravic v ustreznem registru.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
mag. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

2980.

Kolektivna pogodba Banke Slovenije

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06, 45/08 in 83/09) in Zakonom o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13)
1. Banka Slovenije, ki jo zastopa guverner Boštjan Jazbec, kot delodajalec
in
2. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat finančnih organizacij Slovenije, Sindikat Banke Slovenije, ki ga zastopa Mitja Leban,
in
3. Sindikat bančništva Slovenije, ki ga zastopa Tomaž
Boltin,
kot predstavnik delavcev
sklepajo

KOLEKTIVNO POGODBO
BANKE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen kolektivne pogodbe)
Ta kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: pogodba)
ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi
med delavcem in Banko Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka).

Uradni list Republike Slovenije
Pogodba ureja tudi pravice in obveznosti strank te pogodbe, vključno z načinom mirnega reševanja sporov.
2. člen
(uporaba izrazov v pogodbi)
Izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
3. člen
(odločanje o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev)
O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev po tej
pogodbi odloča guverner oziroma od njega pisno pooblaščena
oseba.
Pristojnosti, ki jih ima po tej pogodbi guverner, lahko v
skladu z Zakonom o Banki Slovenije prenese na namestnika
guvernerja, viceguvernerja ali druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, o čemer mora pisno obvestiti sindikat.

II. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
4. člen
(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
Posebni pogoji za opravljanje dela v delovnem razmerju z
banko so določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
O potrebi po sklenitvi delovnega razmerja odloča guverner na podlagi utemeljenega predloga direktorja oddelka ali
vodje organizacijske enote.
5. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati
pogoje za opravljanje dela, določene v aktu o sistemizaciji delovnih mest banke in objavljene v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja in to pogodbo.
2. Pravice in obveznosti strank pri sklepanju pogodbe
o zaposlitvi
6. člen
(objava prostih delovnih mest oziroma vrste dela)
Objava delovnega mesta mora vsebovati zlasti:
– delovno mesto oziroma vrsto dela,
– pogoje za opravljanje dela, določene v sistemizaciji
delovnih mest in druge posebne pogoje,
– poskusno delo,
– čas, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi,
– rok za prijavo kandidata, ki ne sme biti krajši od petih
delovnih dni ter
– preizkus znanja in sposobnosti, po potrebi.
7. člen
(preizkus znanja oziroma sposobnosti)
Preizkus znanj oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela na delovnem mestu oziroma za vrsto dela, za katero se
sklepa pogodba o zaposlitvi, se opravi v primerih, ko je preizkus
določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest ali, če tako odločita
direktor oddelka Organizacija in kadri in direktor oddelka oziroma
vodja organizacijske enote, kjer bo kandidat opravljal delo, in je
preizkus znanja oziroma sposobnosti izrecno predviden v objavi
delovnega mesta ter je enak za vse testirane kandidate.
Znanja in druge sposobnosti se lahko preizkusijo zlasti
na naslednje načine:
– z razgovorom,
– s psihološkim testiranjem,
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– s preizkusom znanja s področja, za katerega se kandidat prijavlja, pred tričlansko komisijo, katere člani imajo najmanj
tako strokovno izobrazbo, kot se zahteva za delovno mesto
oziroma vrsto dela,
– z zdravniškim pregledom, ki ga izvede izvajalec medicine dela,
– z zagovorom pisne naloge, s katerim kandidat dokazuje
strokovno znanje za dela na delovnem mestu, na katerega se
je prijavil in ga opravi pred tričlansko strokovno komisijo, katere
člani morajo imeti najmanj tako strokovno izobrazbo, kot se
zahteva za delovno mesto oziroma vrsto dela, ali
– s preizkusom znanja tujega jezika.
8. člen
(izbira kandidata)
Izbiro med kandidati opravi direktor oddelka ali vodja
organizacijske enote v sodelovanju z oddelkom Organizacija
in kadri.
Izbranemu kandidatu se pošlje obvestilo o izbiri, pisno ali
po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, s katerim
je kandidat seznanil banko. Obvestilo mora vsebovati čas
zglasitve v banki in rok, do katerega mora kandidat podpisati
pogodbo o zaposlitvi.
9. člen
(pisnost in sestavine pogodbe o zaposlitvi)
Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. Banka mora
izbranemu kandidatu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
praviloma tri delovne dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe,
pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
Pred pričetkom dela se je izbrani kandidat dolžan seznaniti s to pogodbo in splošnimi akti banke.
Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
– podatke o delavcu in banki z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
– datum nastopa dela,
– naziv delovnega mesta ali vrsto dela, s kratkim opisom
dela, ki ga mora delavec opraviti po pogodbi o zaposlitvi,
– kraj opravljanja dela,
– čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in
razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas,
– določilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali
krajšim delovnim časom,
– določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in
razporeditvi delovnega časa,
– trajanje poskusnega dela in osebo, ki ocenjuje uspešnost delavca v času poskusnega dela,
– določilo o znesku osnovne plače delavca, dela plače
za delovno uspešnost in dodatkov v eurih, ki mu pripada za
opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o drugih sestavinah
plače in morebitnih drugih plačilih in
– navedbo splošnih aktov banke, ki zavezujejo banko,
določajo pogoje dela, pravice in obveznosti delavca, oziroma
urejajo tiste sestavine pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja
delovna razmerja, pri katerih se banka lahko sklicuje na splošne akte (dnevni ali tedenski redni delovni čas in razporeditev
delovnega časa, plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače, letni dopust oziroma način določanja letnega
dopusta, dolžino odpovednih rokov).
10. člen
(opravljanje drugega ustreznega dela)
Banka lahko ne glede na določbe pogodbe o zaposlitvi v
skladu z zakonom delavcu pisno odredi začasno opravljanje
drugega ustreznega dela, ki lahko traja največ tri mesece v
koledarskem letu. V tem primeru je delavec upravičen do plače,
kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.
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3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
3.1. Ugotavljanje delavčeve nesposobnosti
11. člen
(ugotavljanje delavčeve nesposobnosti)
Postopek ugotavljanja delavčeve nesposobnosti začne pooblaščena oseba na pisen in obrazložen predlog neposrednega
vodje ali direktorja oddelka, v katerem je delavec zaposlen.
Delodajalec mora podati odpoved iz razloga nesposobnosti
najkasneje v šestih mesecih od nastanka utemeljenega razloga.
12. člen
(postopek ugotavljanja delavčeve nesposobnosti)
Pooblaščena oseba delodajalca mora delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor, v katerem se delavec
izreče o ugotovitvah oziroma navedbah neposrednega vodje ali
direktorja oddelka. Delavec mora imeti za zagovor najmanj tri
delovne dni časa, pri čemer ima delavec pravico do vpogleda
v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pričet postopek. O
razgovoru se vodi zapisnik.
V postopku je potrebno ugotoviti vse okoliščine v zvezi z
očitanimi kršitvami in, ali je bil delavcu omogočen enak obseg
in dane enake možnosti usposabljanja za delo oziroma za strokovno izpopolnjevanje kot drugim delavcem, ki opravljajo enako
ali podobno delo.
Pooblaščena oseba poda pisni in obrazloženi predlog za
redno odpoved iz razloga nesposobnosti oddelku Organizacija
in kadri.
13. člen
(odpravnina zaradi redne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti)
Delavcu, ki je zaposlen v banki več kot eno leto, se v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti izplača odpravnina po določilih zakona, ki ureja delovna razmerja.
3.2. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
14. člen
(izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi)
Banka lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi
v zakonsko določenih primerih.
3.3. Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
15. člen
(kriteriji za določitev presežnih delavcev)
Pri določitvi presežnih delavcev se upoštevajo naslednji
kriteriji:
1. strokovna izobrazba oziroma usposobljenost za delo ter
potrebna dodatna znanja in zmožnosti;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec z višjo strokovno izobrazbo oziroma z višjo strokovno usposobljenostjo in z
več dodatnimi znanji in zmožnostmi potrebnimi za delo,
2. delovne izkušnje v banki;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima ob enakih predhodnih
pogojih delavec z daljšimi delovnimi izkušnjami v banki,
3. delovna uspešnost;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ob enakem predhodnem
kriteriju ima delavec, ki je po oceni delovne uspešnosti pri delu
bolj uspešen,
4. delovna doba;
ob enakem predhodnem kriteriju ima prednost pri ohranitvi
zaposlitve delavec z daljšo delovno dobo,
5. zdravstveno stanje delavca;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec s slabšim
zdravstvenim stanjem, zlasti, če je to stanje posledica poškodbe pri delu,
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6. socialno stanje delavca in njegove družine;
prednost pri ohranitvi zaposlitve ima delavec s slabšim socialnim stanjem; pri ugotavljanju socialnega stanja se upošteva
predvsem število nepreskrbljenih otrok.
16. člen
(program razreševanja presežnih delavcev)
Program razreševanja presežnih delavcev sprejme guverner.
17. člen
(odpravnina presežnih delavcev)
Če banka odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, je dolžna izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Osnova za izračun odpravnine je povprečna
mesečna plača, ki jo je prejel ali, ki bi jo prejel delavec, če bi
delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada
odpravnina v višini:
– 1/3 osnove za vsako leto dela v banki, če je zaposlen v
banki več kot eno leto do 15 let,
– 1/2 osnove za vsako leto dela v banki, če je zaposlen v
banki več kot 15 let.
Odpravnina iz prejšnjega odstavka lahko presega 10-kratnik osnove.
3.4. Odpovedni roki
18. člen
(odpovedni roki)
Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, ima po
podani pisni odpovedi naslednji odpovedni rok:
– delavec v času poskusnega dela 7 dni;
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva I., II. ali
III. stopnja strokovne izobrazbe 30 dni;
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva IV. ali
V. stopnja strokovne izobrazbe 45 dni;
– delavec, ki opravlja delo, za katero se zahteva VI. (VI/1,
VI/2), VII. ali VIII. (VIII./1, VIII/2) stopnja strokovne izobrazbe
60 dni.
Za vse zaposlene z do enim letom zaposlitve pri delodajalcu, se ne glede na stopnjo strokovne izobrazbe, določi
15 dnevni odpovedni rok.
Delavec se v primerih iz tretje in četrte alineje prvega
odstavka tega člena lahko z banko pisno sporazume tudi o
krajšem odpovednem roku, po predhodnem soglasju direktorja
oddelka, vendar odpovedni rok ne sme biti krajši od 30 dni.
V času odpovednega roka ima delavec pravico do plačane odsotnosti zaradi iskanja nove zaposlitve v trajanju dveh
ur na teden oziroma do odsotnosti najmanj en dan na teden
za vključevanje v ukrepe na trgu dela v skladu s predpisi o
urejanju trga dela.
V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
banke iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je
odpovedni rok:
– do enega leta zaposlitve v banki 15 dni,
– od enega do dveh let zaposlitve v banki 30 dni.
Nad dve leti zaposlitve v banki odpovedni rok v trajanju
30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve v banki za
dva dni, največ pa do 60 dni.
Nad 25 let zaposlitve v banki je odpovedni rok 80 dni.
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20. člen
(trajanje poskusnega dela)
Poskusno delo, glede na stopnjo zahtevane strokovne
izobrazbe za delovno mesto, traja:
– za dela od I. do III. stopnje
1 mesec
– za dela IV. stopnje
2 meseca
– za dela V. stopnje
3 mesece
– za dela VI. (VI./1, VI./2) stopnje
4 mesece
– za dela od VII. do VIII. (VIII./1, VIII/2)
stopnje
6 mesecev
Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni ali druge odsotnosti, ki traja več
kot 15 delovnih dni, za toliko časa, kolikor je trajala začasna
odsotnost z dela.
21. člen
(ugotavljanje uspešnosti poskusnega dela)
Med poskusnim delom spremlja delo delavca njegov neposredni vodja. Neposredni vodja ugotavlja pri delavcu zlasti
odnos do dela, kvaliteto dela, pravočasnost pri opravljanju
nalog in rezultate dela.
Zapisnik o ugotovitvah z vsemi podatki, ki so potrebni za
odločitev, ali je bil delavec med poskusnim delom uspešen in
ali je dosegel ustrezne rezultate dela, posreduje neposredni
vodja za dela od I. do V. stopnje najkasneje petnajst dni, za
dela od VI. do VIII. stopnje pa najkasneje trideset dni pred iztekom poskusnega dela direktorju oddelka in direktorju oddelka
Organizacija in kadri.
Delavec mora biti seznanjen z ugotovitvami neposrednega vodje.
Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega
dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil,
lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi.
2. Plačilo za delo
22. člen
(vrsta plačil)
Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz:
– plače, ki je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za
delovno uspešnost in dodatkov
– drugih vrst plačil po tej pogodbi.
Podatki o izplačanem plačilu za delo posameznega delavca so zaupni.
23. člen
(plačilni dan)
Plača se izplačuje za plačilno obdobje enega meseca.
Plačo za pretekli mesec se izplača najkasneje sedmi
delovni dan po preteku plačilnega obdobja.
Banka je dolžna delavcu do konca plačilnega dne izdati
obračun, iz katerega so razvidni vsi zakonsko določeni podatki
o plači, povračilih in prispevkih.
2.1. Osnovna in izhodiščna plača

1. Poskusno delo

24. člen
(osnovna plača)
Osnovna plača za delovno mesto je zmnožek tarifnega
količnika delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, in izhodiščne plače.
Tarifni količnik delovnega mesta pomeni razmerje posameznega delovnega mesta do vrednosti najbolj enostavnega
delovnega mesta v banki, ki je ovrednoteno s tarifnim količnikom 1.00 (tarifni razred I).

19. člen
(splošno)
Poskusno delo se kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi določi za vsa delovna mesta v banki.

25. člen
(izhodiščna plača)
Pogodbene stranke gibanje izhodiščne plače uskladijo s
sporazumom, ki se praviloma sklene za dve leti.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
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Pogodbene stranke najkasneje 6 mesecev pred iztekom
veljavnosti sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena pristopijo k novim pogajanjem za uskladitev izhodiščne plače.
Če dogovor ni pravočasno dosežen, se še naprej uporablja
predhodni sporazum.
26. člen
(tarifni razredi)
Delovna mesta se razvrščajo v deset tarifnih razredov,
znotraj njih pa se stopnjujejo s tarifnimi količniki.
Izhodiščni tarifni količniki za obdobje 2014, 2015 in 2016
po posameznih tarifnih razredih so:
Tarifni razredi/opis zahtevnosti

Tarifni količnik (TK)
do 30. 6. 2014

TK od 1. 7.
TK od 1. 7.
2014
2015
do 30. 6. 2015 do 30. 6. 2016

TK
od 1. 7. 2016
dalje

I.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo enostavna
dela, sestavljena iz manjšega števila enoličnih in kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihovih tehnoloških
značilnosti opravljati po enostavnem postopku, z enostavnimi delovnimi sredstvi.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza nepopolna ali osnovnošolska izobrazba.

1,00

1,00

1,00

1,00

II.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo manj zahtevna dela, na splošnem in tehničnem področju, sestavljena
iz manjšega števila različnih in kratkotrajnih operacij, ki
se ponavljajo in izvajajo z enostavnimi in mehaniziranimi
delovnimi sredstvi.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza osnovnošolska izobrazba s
programom uvajanja v delo.

1,10

1,07

1,05

1,04

III.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje
zahtevna, raznovrstna dela, na splošnem in tehničnem
področju, ki se jih izvaja z mehaniziranimi in enostavnimi delovnimi sredstvi. Za dela v tej skupini je značilna zahteva po višji stopnji razumevanja delovnega
procesa, ker obstoja možnost nepredvidljivih delovnih
situacij, v katerih mora delavec sam reševati manjše
nastale probleme.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza nižja poklicna izobrazba
(dvoletni, verificiran izobraževalni program) ali podobna
izobrazba.

1,28

1,20

1,14

1,10

IV.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevna,
raznovrstnejša dela, na splošnem in tehničnem področju,
ki zahtevajo razumevanje obvestil iz pisanih, ustnih in grafičnih oblik ter v veliki meri samostojno reševanje manjših
problemov.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza srednja poklicna in podobna izobrazba (triletni program).

1,41

1,29

1,21

1,16

V.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zahtevnejša,
zelo raznovrstna operativna dela v okviru določene tehnologije na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza srednja strokovna ali splošna izobrazba (štiriletni program).

1,63

1,45

1,33

1,25

VI/1.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtevna dela priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja in
analiziranja delovnih procesov ter
vodenja na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza višja strokovna izobrazba,
višješolska izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba.

2,00

1,72

1,54

1,41
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Tarifni razredi/opis zahtevnosti

Tarifni količnik (TK)
do 30. 6. 2014

TK od 1. 7.
TK od 1. 7.
2014
2015
do 30. 6. 2015 do 30. 6. 2016

VI/2.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja in
analiziranja delovnih procesov ter vodenja na posameznih
področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba
(prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (bolonjska
prva stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prva
bolonjska stopnja) in podobna izobrazba.

2,49

2,08

1,82

1,63

VII.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela načrtovanja, analiziranja, organiziranja in razvoja posameznih delovnih procesov, oblikovanja novih
teoretičnih in praktičnih rešitev, vodenja poslovanja ter
svetovanja na posameznih področjih poslovanja.
Tej stopnji zahtevnosti ustreza specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga
bolonjska stopnja) in podobna izobrazba.

2,99

2,46

2,11

1,87

VIII/1.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela analiziranja, izvajanja, vodenja, svetovanja in
znanstveno-raziskovalnega dela.
Tej ravni zahtevnosti ustrezna specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja), magisterij znanosti (prejšnji) in
podobna izobrazba.

3,25

2,65

2,26

2,00

VIII/2.
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo najbolj visoko zahtevna dela analiziranja, izvajanja, vodenja, svetovanja in znanstveno-raziskovalnega dela.
Tej ravni zahtevnosti ustreza doktorat znanosti (prejšnji)
oziroma doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja) in
podobna izobrazba.

3,77

3,04

2,58

2,25

27. člen
(delovna uspešnost)
Delovno uspešnost delavca se ocenjuje mesečno. Kriterije in postopek ocenjevanja delovne uspešnosti se določi s
posebnim splošnim aktom.
Delavec lahko prejme delovno uspešnost največ v višini
15 % od osnovne plače oziroma se lahko delovna uspešnost
izkaže kot negativen učinek v višini do 10 % od osnovne plače. Negativno delovno uspešnost morajo ocenjevalci pisno
obrazložiti.
Za delovno uspešnost se lahko uporabi največ 10 % bruto
sredstev za plače v banki.
2.2. Dodatki k plači
28. člen
(vrste dodatkov)
Delavec ima pravico do plačila naslednjih dodatkov:
– dodatka za delovno dobo,
– dodatka za težje pogoje dela,
– dodatka za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz
razporeditve delovnega časa,
– dodatka za dežurstvo,
– dodatka za pripravljenost na domu,
– dodatka za deficitarnost.

TK
od 1. 7. 2016
dalje
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29. člen
(osnova za dodatke)
Osnova za obračun dodatkov je delavčeva osnovna plača
za polni delovni čas oziroma ustrezna urna postavka. Osnovna plača se kot osnova za obračun dodatkov upošteva le, če
je delavec ves delovni čas delal v težjih ali posebnih pogojih,
zaradi katerih mu ta dodatek pripada, v vseh drugih primerih je
osnova za obračun dodatkov delavčeva urna postavka. Višina
dodatkov se lahko določi v splošnem aktu banke tudi v nominalnem znesku.
Posamezni dodatki se med seboj ne izključujejo, izključujeta pa se dodatek za delo prek polnega delovnega časa z
dodatkom za čas opravljanja dežurstva.
30. člen
(dodatek za delovno dobo)
Delavcu pripada za vsako dopolnjeno leto delovne dobe
dodatek v višini 0,5 % njegove osnovne plače za polni delovni
čas.
Dodatek na delovno dobo se delavcem, ki imajo več kot
25 let delovne dobe, poveča še za 0,25 % za vsako začeto leto
nad 25 let delovne dobe.
Dodatek na delovno dobo po prvem in drugem odstavku
tega člena ne more presegati 20 %.
31. člen
(dodatek za težje pogoje dela)
Delavec ima pravico do dodatka za težje pogoje dela za:
– stalno delo v kletnih prostorih brez naravne osvetlitve
10 %,
– naloge zunanje kontrole 30 %,
– blagajniški riziko 8,5 EUR bruto na dan, če je bil delavec
prisoten na delu vsaj 4 ure,
– trezorsko soključarstvo ter hramba šifre trezorja 8,5 EUR
bruto na dan, če je bil delavec na delu prisoten vsaj 4 ure.
Kot osnova za obračun dodatkov se uporabi 29. člen te
pogodbe.
32. člen
(dodatek za delo v posebnih pogojih dela,
ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa)
Delavec ima pravico do dodatka za delo v posebnih pogojih
dela, ki izvirajo iz razporeditve delovnega časa dela, in sicer za:
– nočno delo 50 %,
– delo preko polnega delovnega časa 30 %,
– delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve po
zakonu 50 %,
– izmensko delo 10 %,
– delo v deljenem delovnem času od 15 % do 20 %,
– vse vrste dežurstev 10 % ter fiksni dodatek v višini, kot je
določen s splošnim aktom banke,
– intervencija v in izven okvirnega delovnega časa 50 EUR
bruto na intervencijo.
Kot osnova za obračun dodatkov se uporabi 29. člen te
pogodbe.
Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu nadomestilo plače v višini 10 % od osnovne urne postavke delavca za polni
delovni čas. Če je pripravljenost na domu odrejena v soboto od
0:00 ure in do nedelje do 23:59 ure oziroma na drug dela prost
dan, pripada delavcu nadomestilo plače v višini 13 % od osnovne urne postavke delavca za polni delovni čas. Pripravljenost
pisno odredi guverner oziroma od njega pooblaščena oseba na
predlog direktorja oddelka.
33. člen
(dodatek za deficitarnost)
Delavec ima pravico do dodatka za deficitarnost, če
dela na delovnem mestu, ki ga banka izjemoma in začasno
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določi kot deficitarno zaradi razmer na trgu delovne sile ali iz
drugih razlogov.
O predlogu za ugotovitev ali prenehanje deficitarnosti
delovnega mesta odloči na predlog direktorja oddelka in mnenja oddelka Organizacija in kadri guverner oziroma od njega
pooblaščena oseba, ki odloči tudi o višini dodatka.
Dodatek na deficitarnost lahko znaša do 20 % osnove iz
29. člena te pogodbe.
2.3 Nagrada za izjemne rezultate
34. člen
(nagrada za izjemne rezultate)
Guverner lahko dodeli denarni znesek ali drugo obliko
materialne nagrade delavcu, ki pri svojem delu doseže izjemne rezultate dela.
2.4. Plačilo ob koncu koledarskega leta
35. člen
(plačilo ob koncu koledarskega leta)
Ob koncu koledarskega leta pripada delavcu dodatno
plačilo praviloma v višini ene povprečne mesečne delavčeve
plače, prejete v koledarskem letu, sorazmerno času, za katerega je bila izplačana plača ali nadomestilo v breme banke.
O višini plačila vsako leto odloči guverner.
Plačilo ob koncu koledarskega leta se izplača najkasneje
do sredine januarja naslednjega leta.
2.5. Povračila stroškov v zvezi z delom
36. člen
(povračilo stroškov za prehrano)
Delavcu pripada za dneve prisotnosti na delu povračilo
stroškov za prehrano med delom po pravilniku, ki ureja materialne stroške banke.
37. člen
(povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela)
Delavcu pripada za dneve prisotnosti na delu povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela po pravilniku, ki ureja
materialne stroške banke, za oddaljenost nad en kilometer
od banke.
Če se stroški za prevoz na delo in z dela pri posameznem delavcu naknadno povečajo iz razlogov na strani
delavca, ima delavec pravico do povračila tako povišanega
stroška prevoza, vendar največ v višini stroškov prevoza, ki se
obračunajo za razdaljo do kraja, ki je od sedeža delodajalca
oddaljen največ 30 km.
38. člen
(povračilo stroškov na službenem potovanju)
Delavcu pripada za službeno potovanje v domovini in v
tujini povračilo stroškov prehrane, prevoznih in drugih stroškov po predloženih računih, ali v pavšalnem znesku, če je
tako predvideno s potnim nalogom, po pravilniku, ki ureja
materialne stroške banke.
2.6. Regres za letni dopust
39. člen
(regres za letni dopust)
Banka je dolžna delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust največ v višini njegove
osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, v
mesecu pred izplačilom regresa za polni delovni čas. Regres
se izplača najkasneje do 30. junija tekočega leta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko guverner
za delavce z najnižjimi plačami določi višjo osnovo za izračun
regresa.
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V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega
dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela
regresa.
2.7. Odpravnina ob upokojitvi
40. člen
(odpravnina ob upokojitvi)
V primeru upokojitve pripada delavcu, ki je bil v banki
zaposlen najmanj pet let, ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ob
izpolnitvi minimalnih pogojev za starostno upokojitev oziroma
najkasneje tri mesece po izpolnitvi minimalnih pogojev, odpravnina v višini štirih povprečnih mesečnih plač v banki, izplačanih
v preteklih treh mesecih oziroma v višini štirih povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca
ugodneje. Zaposleni, ki se bodo upokojili kasneje, bodo upravičeni do izplačila odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih
plač v banki, izplačanih v preteklih treh mesecih oziroma v višini
dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece,
če je to za delavca ugodneje.
Če se delavec, ki je bil v banki zaposlen najmanj pet let,
delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala
pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas,
pravico do odpravnine v sorazmernem znesku.
Delavec ni upravičen do odpravnine po prvem odstavku
tega člena, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1
in če je banka zanj financirala dokup pokojninske dobe. Delavec
je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po
108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske
dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku tega člena.
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Kriteriji za dodelitev solidarnostne pomoči iz šeste alineje
se uredijo s splošnim aktom banke.
Do solidarnostne pomoči po peti alineji prejšnjega odstavka je delavec upravičen samo enkrat letno.
2.10. Dodatno pokojninsko zavarovanje
43. člen
(dodatno pokojninsko zavarovanje)
Banka delavcu plača dodatno pokojninsko zavarovanje
v skladu s pogodbo, sklenjeno med banko in reprezentativnim
sindikatom v banki.
2.11. Nezgodno zavarovanje
44. člen
(nezgodno zavarovanje)
Banka delavcu plača nezgodno zavarovanje po ustrezni
zavarovalni polici o kolektivnem nezgodnem zavarovanju.
V primeru, ko delavec opravlja delo, pri katerem je tveganje za nezgodo večje, banka delavca dodatno zavaruje.
2.12. Nadomestilo plače
45. člen
(nadomestilo plače v primeru odsotnosti zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom)

2.8. Jubilejna nagrada

Delavec ima pravico do nadomestila plače v primeru
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana
z delom, v višini 90 % plače v preteklih treh mesecih za polni
delovni čas.

41. člen

3. Delovni čas

(jubilejna nagrada)
Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let
skupne delovne dobe.
Jubilejna nagrada znaša:
– za 10 let delovne dobe
50 %
– za 20 let delovne dobe
75 %
– za 30 let delovne dobe
100 %
povprečne mesečne bruto plače na delavca v banki, izplačane
v preteklih treh mesecih oziroma povprečne mesečne bruto
plače delavca, izplačane v preteklih treh mesecih, če je to zanj
ugodneje.
Jubilejno nagrado se delavcu izplača pri plači za mesec,
v katerem je dopolnil delovno dobo iz prejšnjega odstavka.
2.9. Solidarnostna pomoč
42. člen
(solidarnostna pomoč)
Delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč v višini ene povprečne plače v banki izplačane v preteklih
treh mesecih v naslednjih primerih:
– ob smrti delavca,
– ob smrti v njegovi ožji družini (zakonec oziroma izvenzakonski partner, njuni otroci oziroma posvojenci in starši ter
posvojitelji),
– ob elementarni nesreči ali požaru, ki prizadene delavca
in njegovo ožjo družino,
– v primeru invalidnosti ali najmanj 60 % telesne okvare,
– v primeru daljše bolezni, ki je posledica poklicne bolezni
ali poškodbe pri delu, v neprekinjenem trajanju najmanj treh
mesecev oziroma najmanj dvanajst mesecev v primeru drugih
bolezni, za zaposlene v obeh primerih, katerih plača ne dosega
povprečne plače v banki,
– v primeru izjemnih socialnih težav, ki prizadenejo delavca in njegovo ožjo družino.

46. člen
(razporejanje delovnega časa)
Delovni čas je razporejen na pet delovnih dni v tednu.
Delovni čas je lahko razporejen tudi v izmene.
Dnevna delovna obveznost je lahko določena v premičnem ali nepremičnem delovnem času.
Razporejanje delovnega časa, način evidentiranja in obračunavanja prisotnosti delavcev na delu oziroma odsotnosti z
dela, se določi s splošnim aktom banke.
Razporejanje delovnega časa delavca, ki dela s krajšim
oziroma skrajšanim delovnim časom skladno z zakonom, se
določi v pogodbi o zaposlitvi.
47. člen
(polni delovni čas)
Polni delovni čas v banki je 40 ur na teden.
3.1. Letni dopust
48. člen
(trajanje letnega dopusta)
Dolžina letnega dopusta je odvisna od:
– delovne dobe delavca,
– delovnih pogojev,
– posebnih socialnih in zdravstvenih razmer in
– starosti delavca.
49. člen
(odmera in razpored letnih dopustov)
Pri odmeri letnega dopusta delavcu se upoštevajo pogoji,
ki veljajo v času odmere letnega dopusta.
Dolžino letnega dopusta ugotovi oddelek Organizacija
in kadri, ki o njej pisno ali po elektronski pošti obvesti delavce
najkasneje do 31. 3. tekočega leta.
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O razporedu izrabe najmanj dveh tednov letnega dopusta
za tekoče koledarsko leto, so oddelki dolžni pisno obvestiti oddelek Organizacija in kadri najkasneje do 15. 4. tekočega leta.
50. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)
Letni dopust se delavcu določi v odvisnosti od delovne
dobe delavca na naslednji način:
Delovna doba

Število dni letnega dopusta

do 5 let

22

5–10 let

24

10–20 let

26

20–25 let

28

nad 25 let

30

Delovno dobo se ugotavlja z odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ob upoštevanju
delovne dobe v Republiki Sloveniji in v tujini, ki se po predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja štejejo v zavarovalno dobo. V delovno dobo se všteva tudi delovna doba, ki jo
je delavec pridobil z delom v ECB ali v drugi centralni banki,
ki deluje v okviru Evrosistema. Upošteva se delovna doba do
31. 12. tekočega koledarskega leta.
V delovno dobo po prejšnjem odstavku se ne všteva
dokupljena zavarovalna doba, zavarovalna doba, ki se šteje s
povečanjem in posebna (pokojninska) doba.
V odvisnosti od delovnih pogojev, zdravstvenih in socialnih razmer delavca in njegove družine ter starosti, se delavcu
odmeri letni dopust v trajanju:
– delavcu, ki stalno opravlja delo v prostorih brez kakršnekoli naravne osvetlitve – 3 dni,
– invalidu II. kategorije in delavcu z najmanj 60 % telesne
okvare – 5 dni,
– invalidu III. kategorije – 3 dni,
– delavcu, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo – 5 dni (za vsakega otroka),
– za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti –
1 dan – do leta, v katerem otrok dopolni to starost; v letu, v
katerem je otrok rojen, se dan dopusta ne odmeri,
– starejšemu delavcu, ki v tekočem letu dopolni starost po
zakonu, ki ureja delovna razmerja in delavcu, ki je to pravico
pridobil že po prejšnjih predpisih – 5 dni.
Skupni letni dopust delavca ne more preseči 35 dni, razen
v primeru, ko bi bil razlog uveljavitve pravice iz druge, tretje ali
četrte alineje četrtega odstavka tega člena.
51. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)
Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo
delovnega razmerja.
Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerjem med koledarskim letom in ima v posameznem
koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima
pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.
3.2. Druge odsotnosti z dela
52. člen
(plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin)
Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi
osebnih okoliščin do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, in sicer za:
– za lastno poroko – 3 dni,
– za poroko otroka – 1 dan,
– oče ob rojstvu otroka – 3 dni,
– ob smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja, otroka,
posvojenca, otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
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očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, starša,
posvojitelja – 3 dni,
– ob smrti brata, sestre, starih staršev, staršev zakonca
– 1 dan,
– za selitev delavca – 2 dneva,
– v primeru hujše nesreče, ki zadane delavca – 3 dni.
53. člen
(neplačana odsotnost)
Delavcu se lahko odobri odsotnost z dela brez nadomestila plače v naslednjih primerih:
– če se ponovi primer iz 52. člena,
– za izobraževanje, ki je v lastnem interesu delavca,
– za nego ožjega družinskega člana,
– v drugih primerih, ko je odsotnost z dela delavcu potrebna zaradi urejanja osebnih zadev.
Odsotnost z dela brez pravice do nadomestila plače lahko
odobri guverner oziroma od njega pisno pooblaščena oseba,
vendar le pod pogojem, da taka odsotnost ne ovira poslovanja
banke in, če so delavčevi interesi usklajeni s potrebami delovnega procesa.
Med odsotnostjo po tem členu vse pravice in obveznosti
delavca mirujejo.
4. Izobraževanje
54. člen
(uvajanje v delo)
Delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, je potrebno uvesti v delo v banki. Če je za uvajanje organiziran poseben seminar, se ga delavec mora udeležiti.
Delavcu se zaradi poglobitve znanja in delovnih povezav
lahko zagotovi usposabljanje tudi v drugih organizacijskih delih
banke oziroma v drugih organizacijah.
55. člen
(obveznost vodje)
Za uvajanje delavca v delo je odgovoren delavčev neposredni vodja.
Neposredni vodja je dolžan seznaniti novega delavca zlasti:
– z glavnimi značilnostmi dela v organizacijski enoti,
– z vsebino dela na delovnem mestu ali z vsebino vrste dela,
– s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi pri delu,
– z organizacijo dela v organizacijski enoti,
– s predpisi in strokovno literaturo,
– s sodelavci in njihovim delovnim področjem,
– z delovnimi pogoji in nevarnostmi pri delu,
– z ustreznimi ukrepi in sredstvi za varstvo pri delu.
56. člen
(izobraževanje kot pravica in dolžnost)
Delavec se je dolžan izobraževati za pridobitev strokovne
izobrazbe, strokovno usposabljati in izpopolnjevati (v nadaljevanju izobraževati), če ga banka napoti na izobraževanje.
Delavec ima pravico, da v dogovoru z banko sam kandidira za udeležbo na izobraževanjih.
57. člen
(pogodba o izobraževanju)
Medsebojne pravice in obveznosti med banko in delavcem, ki se izobražuje, se praviloma uredijo s pogodbo o
izobraževanju, zlasti v primeru izobraževanj, ki so povezana z
visokimi stroški za banko.
58. člen
(kritje stroškov izobraževanja)
Delavec, ki se izobražuje, ima pravico do:
– plačila kotizacije ali šolnine,
– plačila prevoznih stroškov,
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– povrnitve stroškov prenočišča,
– plačila dnevnice,
– plačane odsotnosti z dela,
– kritja drugih stroškov v zvezi z izobraževanjem (npr.
strokovne literature, stroškov opravljanja izpita).
59. člen
(obveznosti delavca v zvezi z izobraževanjem)
Delavec, ki se izobražuje, ima naslednje obveznosti:
– da se vključi v izobraževalni program,
– da v času izobraževanja ne spreminja programa brez
soglasja banke,
– da banki predloži dokazila o izobraževanju (poročilo,
potrdilo o izpitih),
– da predloži dokazila v primeru uveljavljanja pravice do
povrnitve stroškov (prevoz, šolnina ipd.),
– da ob uveljavljanju pravice do odsotnosti z dela zaradi
opravljanja izpitov pri izobraževanju za pridobitev strokovne
izobrazbe to predhodno sporoči neposrednemu vodji oziroma
odsotnost uskladi s potrebami delovnega procesa,
– da v primeru prekinitve izobraževanja, neuspešnega
izobraževanja ali prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi
redne ali izredne odpovedi, kadar je odpovedni razlog na strani
delavca, povrne banki stroške izobraževanja v skladu s pogodbo
o izobraževanju,
– da po končanem izobraževanju ostane v delovnem razmerju z banko v skladu s pogodbo o izobraževanju.
60. člen
(plačana odsotnost z dela)
Delavec ima v primeru izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe, ki ga sofinancira banka, pravico do plačane
odsotnosti z dela v trajanju:
– 2 delovna dneva za enkratno pripravo in opravljanje izpita
iz posameznega predmeta na srednji in prvi bolonjski stopnji,
– 3 delovne dni za pripravo in opravljanje zaključnega izpita
oziroma mature na srednji šoli in prvi bolonjski stopnji,
– 5 delovnih dni na leto za študij na drugi bolonjski stopnji in
10 delovnih dni na leto za študij na tretji bolonjski stopnji oziroma
za opravljanje pravniškega državnega izpita.
61. člen
(obveznost delavca po končanem izobraževanju)
Delavec je po končanem izobraževanju dolžan ostati na
delu v banki:
– v primeru izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe: najmanj toliko časa, kolikor je trajalo izobraževanje po statutu
izobraževalnega zavoda,
– v primeru strokovnega usposabljanja ali izpopolnjevanja,
katerega stroški presegajo 300 EUR: najmanj eno leto od konca
strokovnega usposabljanja ali izpopolnjevanja.
62. člen
(povrnitev stroškov)
V primeru, da delavcu preneha pogodba o zaposlitvi na
njegovo željo (razen v primeru prenehanja zaradi upokojitve),
oziroma po njegovi krivdi pred iztekom rokov iz prejšnjega člena,
mora delavec vrniti stroške izobraževanja:
– v primeru izobraževanja za pridobitev strokovne izobrazbe: vse stroške izobraževanja sorazmerno času, ko bi delavec
še moral ostati na delu,
– v primeru strokovnega usposabljanja ali izpopolnjevanja: vse neposredne stroške usposabljanja ali izpopolnjevanja
(kotizacija, nastanitev, potni stroški, dnevnice …), ki jih je krila
banka, sorazmerno času, ko bi delavec še moral ostati na delu.
63. člen
(možnost pogodbenega urejanja pravic in obveznosti)
Ne glede na določbe 59. do 63. člena te pogodbe, se lahko
delavec in banka, glede na okoliščine posameznega primera, s
pogodbo dogovorita drugače.
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5. Disciplinska odgovornost
64. člen
(obveznosti in disciplinska odgovornost delavca)
Delavec mora poleg obveznosti, določenih z zakonom, ki
ureja delovna razmerja, izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe in
obveznosti, ki izhajajo iz splošnih aktov banke ter obveznosti iz
pogodbe o zaposlitvi.
Za kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je delavec
disciplinsko odgovoren.
65. člen
(disciplinske sankcije)
Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko banka izreče
opomin, denarno kazen ali odvzem bonitet.
Sklep o izrečeni denarni kazni, zoper katerega delavec ni
zahteval arbitražnega ali sodnega varstva, je izvršilni naslov.
66. člen
(ugotavljanje disciplinske odgovornosti)
Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja guverner oziroma od njega pooblaščena oseba na podlagi pisnega in obrazloženega predloga neposrednega vodje oziroma direktorja
oddelka, v katerem dela delavec, ki krši delovne obveznosti.
Pooblastilo mora biti pisno in je dano za vsak primer posebej.
6. Odškodninska odgovornost
67. člen
(ugotavljanje odškodninske odgovornosti)
Višino škode, ki jo delavec na delu ali v zvezi z delom povzroči banki, ugotavlja tričlanska komisija, ki jo imenuje guverner
za vsak primer posebej. Komisija posreduje svoje ugotovitve
guvernerju, ki odloči o odgovornosti delavca za škodo, o plačilu
in pogojih za plačilo odškodnine.
68. člen
(pavšalna odškodnina)
Če bi ugotavljanje škode povzročilo nesorazmerne stroške
za banko, je delavec dolžan za nastalo škodo plačati pavšalno
odškodnino, in sicer v višini 20 % do 30 % osnove. Osnova za
določitev višine odškodnine je plača delavca v mesecu, v katerem je povzročil škodo.
IV. UVELJAVLJANJE VARSTVA PRAVIC, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
69. člen
(pisna zahteva)
Pisno zahtevo za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma za odpravo kršitve katere od pravic iz delovnega razmerja
lahko delavec vloži najkasneje v 30 dneh pri direktorju oddelka
oziroma drugi pooblaščeni osebi.
Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni
zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni
od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odprave kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim
delovnim sodiščem.
70. člen
(alternativno reševanje sporov)
Pogodbene stranke se lahko dogovorijo, da bodo individualne delovne spore reševale z arbitražo ali mediacijo, kolektivne
spore pa z mediacijo. Če arbitraža ali mediacija nista uspešno
zaključeni najkasneje v roku 90 dni od sklenitve dogovora o
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mediaciji, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni od neuspešno
zaključene mediacije uveljavlja sodno varstvo pred delovnim
sodiščem.
V. PRAVICA DO STAVKE
71. člen
(prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi)
Delavcu, ki sodeluje pri organiziranju in vodenju stavke, ali
se udeleži stavke, organizirane v skladu z zakonom in sindikalnimi stavkovnimi pravili, banka ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, niti ne more zoper delavca zaradi stavke začeti postopka
za ugotavljanje disciplinske oziroma odškodninske odgovornosti.
72. člen
(omejitev pravice do stavke)
Organizator stavke ne sme organizirati stavke, ne da bi
bilo v času stavke zagotovljeno minimalno izvajanje naslednjih
operativnih funkcij banke:
– priprava strokovnih gradiv za Svet banke in Svet ECB,
– opravljanje plačilnega prometa,
– upravljanje z deviznimi rezervami države,
– distribucija gotovine,
– nadzor nad poslovanjem bank,
– izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz članstva v mednarodnih finančnih organizacijah in v evropskem sistemu centralnih
bank,
– varovanje banke.
Omejitev pravice do stavke zaradi nemotenega delovnega
procesa se določi v delovnem listu delavca.
73. člen
(nadomestilo plače za čas stavke)
Za čas stavke delavcu pripada nadomestilo plače v višini
70 % osnovne bruto plače za največ pet delovnih dni pod naslednjimi pogoji:
– če stavka zaradi kršitve te pogodbe glede plač, regresa
ali imunitete sindikalnih zaupnikov,
– če je stavka organizirana v skladu z zakonom in po
stavkovnih pravilih.
V primeru stavke delavca v nasprotju z določbo prejšnjega
člena delavcu ne pripada nadomestilo plače.
VI. DELOVANJE SINDIKATA
74. člen
(posebna pogodba)
Pogoje za delovanje sindikata v banki se določi s posebno
pogodbo, ki jo skleneta reprezentativni sindikat v banki in banka.
75. člen
(pravica sindikata do vpogleda v podatke)
Predsednik sindikata ima pravico do vpogleda v naslednje
podatke:
– splošne podatke o izplačilih plač v banki (izhodiščna
plača, bruto masa, povprečna plača),
– podatke o politiki zaposlovanja, fluktuaciji ter o rezultatih
kadrovskih analiz o delu,
– podatke o izkoriščenosti delovnega časa.
VII. POSEBNE DOLOČBE
76. člen
(začasno delo v tujini)
V primeru, ko delavec začasno preneha opravljati delo v
banki zaradi opravljanja dela pri drugem delodajalcu v Repub
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liki Sloveniji ali v tujini po posebnem dogovoru o sodelovanju
med banko in drugim delodajalcem oziroma med banko in
delavcem, se uporabijo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o suspenzu pogodbe o zaposlitvi.
Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so
neposredno vezane na opravljanje dela.
Banka in delavec lahko za čas suspenza pogodbe o zaposlitvi medsebojne pravice in obveznosti uredita s posebno
pogodbo, v kateri se dogovorita zlasti o:
– trajanju dela pri drugem delodajalcu,
– minimalnem letnem dopustu in izrabi letnega dopusta,
– praznikih in dela prostih dnevih,
– višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
– pravici do plačil in povračil stroškov, do katerih je delavec upravičen v banki za čas dela v tujini,
– dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
– pogojih vrnitve na delo v banko.
77. člen
(delovna praksa dijakov in študentov)
Delovno prakso v banki lahko opravljajo:
– štipendisti banke v skladu s pogodbo o štipendiranju,
– drugi praktikanti.
Delovna praksa poteka pod vodstvom mentorja delovne
prakse, ki ga določi direktor oddelka, v katerem se opravlja
delovna praksa.
Dijaki in študentje na delovni praksi imajo pravico do
nagrade v skladu z uspešnostjo opravljanja delovne prakse.
Uspeh dijaka oziroma študenta na delovni praksi je lahko
ocenjen kot manj uspešen, uspešen, oziroma zelo uspešen.
Oceno poda mentor delovne prakse kadrovski službi pred
iztekom delovne prakse.
VIII. RAZMERJE MED STRANKAMA POGODBE
78. člen
(spoštovanje določb pogodbe)
Stranki pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na
voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te pogodbe in spoštovanje njenih določb.
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo
izvrševanju te pogodbe.
79. člen
(predlaganje sprememb pogodbe)
Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma dopolnitev pogodbe, predloži nasprotni stranki svojo obrazloženo
zahtevo v pisni obliki najkasneje tri mesece pred iztekom koledarskega leta za naslednje leto.
Nasprotna stranka se je do predloga dolžna opredeliti v
30 dneh.
80. člen
(komisija za razlago kolektivne pogodbe)
Stranke kolektivne pogodbe imenujejo vsaka po dva člana v komisijo za razlago te pogodbe. Predsednika komisije,
kot sedmega člana, pa stranke imenujejo sporazumno iz vrst
priznanih strokovnjakov iz področja delovnega prava. Komisija
odloča v sedemčlanskem senatu, ki mu vedno predseduje
predsednik komisije. Če tudi na ta način ni možno doseči soglasja, izda Svet Banke Slovenije akt na podlagi pooblastil iz
Zakona o Banki Slovenije.
Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka za razlago. Komisija
pri sprejemu razlage ali priporočila izhaja iz namena pogajalskih strani pri sprejemu določbe, ki je predmet razlage ali
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priporočila. Vse razlage kolektivne pogodbe morajo podpisati
vsi člani komisije za razlago kolektivne pogodbe.
Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delavca ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih
delavcev in delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe.
81. člen
(odstop od pogodbe)
V primeru, da ena od strank krši obveznosti, ki jih je
prevzela s to pogodbo, lahko pogodbi zvesta stranka, od pogodbe odstopi. Odstop je potrebno drugi stranki predhodno
pisno napovedati v roku, ki ne sme biti krajši kot tri mesece.
Pred iztekom roka iz predhodnega odstavka od pogodbe ni mogoče odstopiti. Po odstopu od pogodbe lahko vsaka
stranka zahteva sklenitev nove pogodbe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
82. člen
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87. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba se sklene za nedoločen čas. Če nobena
od pogodbenih strank pisno ne odpove pogodbe najkasneje
tri mesece pred koncem koledarskega leta, se šteje, da
se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za naslednje
koledarsko leto.
V primeru odpovedi pogodbe se do sklenitve nove pogodbe uporabljajo določbe te pogodbe.
88. člen
(veljavnost kolektivne pogodbe)
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od
katerih vsaka stranka prejme po enega.
Pogodba stopi v veljavo 8 dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo te pogodbe preneha veljati Kolektivna
pogodba Banke Slovenije z dne 7. 2. 2009.
Ljubljana, dne 7. oktobra 2014

(postopki uveljavljanja in varstva pravic delavcev)

Banka Slovenije
Boštjan Jazbec l.r.
guverner

Postopki uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja, začeti pred dnem uveljavitve te pogodbe, se dokončajo v skladu z določbami
kolektivne pogodbe banke, ki je veljala do uveljavitve te
pogodbe.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev Banke Slovenije
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Mitja Leban l.r.
predsednik

83. člen
(sporazum o usklajevanju izhodiščne plače
ter o približevanju izhodiščne plače minimalni plači)

Sindikat bančništva Slovenije
Tomaž Boltin l.r.
predsednik

Za obdobje 2015–2016 je bil sklenjen Sporazum o
usklajevanju izhodiščne plače ter o približevanju izhodiščne
plače v BS minimalni plači v Republiki Sloveniji, ki ureja način usklajevanja izhodiščne plače v BS za omenjeno obdobje
ter način in postopek približevanja izhodiščne plače v BS
minimalni plači v RS.
84. člen
Dodatek za težje pogoje dela iz druge alineje prvega
odstavka 31. člena te pogodbe se obračunava do spremembe plačne politike banke in predloga novih tarifnih količnikov
za profil inšpektor.
85. člen
Zaposleni, ki so na dan podpisa te pogodbe že bili
upokojeni in so se reaktivirali ter ob prvi upokojitvi niso
prejeli odpravnine, so ob dokončni upokojitvi upravičeni do
odpravnine v višini treh plač, kot je določala KPBS, veljavna
na dan njihove prve upokojitve.
Zaposleni, ki so na dan podpisa te pogodbe že izpolnili minimalne pogoje za starostno upokojitev in so v banki
zaposleni najmanj pet let ter se bodo upokojili v prehodnem
obdobju 3 mesecev od uveljavitve te kolektivne pogodbe, so
ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi upravičeni do odpravnine
v višini štirih plač. Zaposleni, ki se bodo upokojili kasneje,
bodo upravičeni do izplačila odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač v banki izplačanih v preteklih treh
mesecih, oziroma v višini dveh povprečnih plač delavca za
pretekle tri mesece, če je za delavca to ugodneje.
86. člen
Leta 2015 se letni dopust odmeri po KPBS z dne 7. 2.
2009, pri čemer se tistim delavcem, ki imajo do vključno
25 dni letnega dopusta le-ta zniža za en dan, tistim ki imajo
več kot 25 dni letnega dopusta pa se zniža za dva dni.

SODNI SVET
2981.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na mesto predsednika
Okrajnega sodišča v Grosupljem

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na 40. seji dne 11. 9. 2014 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik
Sodnega sveta RS
Janez Vlaj l.r.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2982.

Razpis drugega kroga rednih volitev županov

Na podlagi tretjega odstavka 107. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H)
Državna volilna komisija

RAZPISUJE
drugi krog rednih volitev županov
I.
1. Na podlagi ugotovitev občinskih volilnih komisij o izidu
glasovanja prvega kroga volitev županov občin, se razpisuje
drugi krog rednih volitev županov v občinah, kjer v prvem krogu
nihče izmed kandidatov za izvolitev ni dobil večine veljavnih
glasov.
II.
2. Drugi krog se opravi izmed dveh kandidatov, ki sta v
prvem krogu dobila največ glasov, in sicer za naslednje občine:
1. AJDOVŠČINA
1. TADEJ BEOČANIN
predlagatelj: Socialni demokrati – OO Ajdovščina
2. MARJAN POLJŠAK
predlagatelj: Občinski volilni zbor članov NSD
2. BELTINCI
1. MILAN KERMAN
predlagatelj: Janez Kovačič in skupina volivcev
2. DR. MATEJ GOMBOŠI
predlagatelj: Jožica Gomboši in skupina volivcev
3. BOROVNICA
1. ANDREJ OCEPEK
predlagatelj: OO SD Borovnica
2. BOJAN ČEBELA
predlagatelj: Andrej Klemenc in skupina občanov
4. BOVEC
1. DAVOR GAŠPERČIČ
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
2. VALTER MLEKUŽ
predlagatelj: SD – Socialni demokrati
5. BRDA
1. FRANC MUŽIČ
predlagatelj: Aleksandra Ušaj
2. JAN MIKLAVC
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
6. CERKNO
1. JURIJ KAVČIČ
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
2. MIRAN CIGLIČ
predlagatelj: Vojko Zidarič in skupina volivcev
7. DESTRNIK
1. VLADIMIR VINDIŠ
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
2. FRANC PUKŠIČ
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
8. DIVAČA
1. ALENKA ŠTRUCL DOVGAN
predlagatelj: Nataša Hreščak
2. IVAN KOVAČIČ
predlagatelj: Peter Škrlj
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9. DOBJE
1. FRANC LESKOVŠEK
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
2. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS
predlagatelj: Magdalena Doberšek in skupina volivcev
10. DOBREPOLJE
1. JANEZ PAVLIN
predlagatelj: Janez Pavlin in skupina volivcev
2. JOŽE PRIJATELJ
predlagatelj: Volilni zbor članstva OO SLS, Slovenska
ljudska stranka
11. DOLENJSKE TOPLICE
1. JOŽE MUHIČ
predlagatelj: Ivan Longar in skupina volivcev
2. FRANC VOVK
predlagatelj: skupina volivcev
12. GORIŠNICA
1. JOŽEF KOKOT
predlagatelj: Slovenska ljudska stranka – IO 00 Gorišnica
2. SLAVKO VISENJAK
predlagatelj: Stanislav Vojsk in skupina volivcev-neodvisni
13. GORNJA RADGONA
1. ANTON KAMPUŠ
predlagatelj: SD – Socialni demokrati
2. STANKO ROJKO
predlagatelj: Robert Žinkovič in skupina volivcev
14. GORNJI GRAD
1. STANKO OGRADI
predlagatelj: Anton Bezovšek ml. in skupina volivcev
2. MIRAN UGOVŠEK
predlagatelj: Miran Ugovšek in skupina volivcev
15. GRAD
1. SILVO ŠARKANJ
predlagatelj: Stanko Recek in skupina volivcev
2. CVETKA FICKO
predlagatelj: Marjan Ficko in skupina volivcev
16. HOČE - SLIVNICA
1. MARKO SORŠAK
predlagatelj: Znamo.Zmoremo!Marko Soršak.
2. SREČKO HVAUC
predlagatelj: Srečko Hvauc in skupina volivcev
17. HRPELJE - KOZINA
1. SAŠA LIKAVEC SVETELŠEK
predlagatelj: SD – socialni demokrati
2. ZVONKO BENČIČ MIDRE
predlagatelj: Darij Boris Novak
18. ILIRSKA BISTRICA
1. EMIL ROJC
predlagatelj: SD – socialni demokrati
2. KRISTINA VALENČIČ
predlagatelj: Kristina Valenčič in skupina volivcev
19. IZOLA
1. IGOR KOLENC
predlagatelj: Zmagoslav Gačnik in skupina volivcev
2. BRANKO SIMONOVIČ
predlagatelj: DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
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20. JESENICE
1. TOMAŽ TOM MENCINGER
predlagatelj: SD – socialni demokrati
2. AHMED PAŠIĆ
predlagatelj: Matjaž Kaše in skupina volivcev,
21. KOBARID
1. DARJA HAUPTMAN
predlagatelj: Slovenska demokratska stranka, Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija krščanski demokrati
2. ROBERT KAVČIČ
predlagatelj: Matija Kavčič in skupina občanov
22. KOMEN
1. DANIJEL BOŽIČ
predlagatelj: Občinska konvencija OO ZZP Komen
2. MARKO BANDELLI
predlagatelj: Zbor članic in članov ZaAB Komen
23. KOMENDA
1. ŠTEFAN POJBIČ
predlagatelj: Igor Štebe in skupina volivcev
2. STANISLAV POGLAJEN
predlagatelj: Mirko Pogačar in skupina volivcev
24. KRANJ
1. BOŠTJAN TRILAR
predlagatelj: VZK – več za Kranj, stranka za lepšo
prihodnost
2. MOHOR BOGATAJ
predlagatelj: SZNKS – Stranka za napredek krajevnih
skupnosti
25. LENART
1. MAG. IVAN VOGRIN
predlagatelj: Denis Poštrak in skupina volivcev
2. MAG. JANEZ KRAMBERGER
predlagatelj: Stanka Ferš in skupina volivcev s podporo Slovenske ljudske stranke
26. LENDAVA
1. ANTON BALAŽEK
predlagatelj: Marija Unger in skupina volivcev
2. KORNELIJA BAŠA
predlagatelj: Igor Kulčar in skupina volivcev
27. LOG - DRAGOMER
1. MIRAN STANOVNIK
predlagatelj: Andrej Likar in skupina volivcev
2. BOŠTJAN RIGLER
predlagatelj: Branka Alič in skupina volivcev
28. LOŠKI POTOK
1. ALEKSANDER CAR
predlagatelj: Stanislav Mišič in skupina volivcev
2. IVAN BENČINA
predlagatelj: Janez Debeljak in skupina volivcev
29. LOVRENC NA POHORJU
1. JOŠKO MANFREDA
predlagatelj: SD – socialni demokrati
2. MARKO RAKOVNIK
predlagatelj: Anžej Bečan
30. MAKOLE
1. FRANC MAJCEN
predlagatelj: Katarina Doberšek in skupina volivcev
2. STANISLAV BRUMEC
predlagatelj: Alojz Gorčenko in skupina volivcev
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31. MARIBOR
1. DR. ANDREJ FIŠTRAVEC
predlagatelj: Tone Partljič in skupina volivcev
2. FRANC KANGLER
predlagatelj: Županova lista
32. MIREN - KOSTANJEVICA
1. MAURICIJ HUMAR
predlagatelj: Zorko Budin in skupina volivcev
2. ZLATKO MARTIN MARUŠIČ
predlagatelj: Aleksander Zavadlav in skupina volivcev
33. MURSKA SOBOTA
1. ANTON ŠTIHEC
predlagatelj: Mestni odbor N.Si, Mestni odbor SDS,
Simona Čopi in skupina volivcev
2. MAG. ALEKSANDER JEVŠEK
predlagatelj: SD – socialni demokrati
34. MUTA
1. MIRKO VOŠNER
predlagatelj: Neodvisna lista Mirka Vošnerja
2. DARKO SAHORNIK
predlagatelj: Lista Darka Sahornika – za Muto gre
35. NOVA GORICA
1. MATEJ ARČON
predlagatelj: Urša Žorž in skupina volivcev
2. LUKA MANOJLOVIĆ
predlagatelj: Ondina Manojlović – Juretič in skupina
volivcev
36. NOVO MESTO
1. DR. MILENA KRAMAR ZUPAN
predlagatelj: Občinski odbor Socialnih Demokratov
N. m. – SD, Zveza za Dolenjsko – ZzD, SLS, mestni odbor
N. m.
2. GREGOR MACEDONI
predlagatelj: Boštjan Grobler in skupina volivcev
37. PIRAN
1. PETER BOSSMAN
predlagatelj: SD – socialni demokrati
2. SEBASTJAN JERETIČ
predlagatelj: Slovenija za vedno
38. POLJČANE
1. STANISLAV KOVAČIČ
predlagatelj: Stanislav Kovačič in skupina volivcev
2. TOMAŽ KOKOT
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
39. POSTOJNA
1. JERNEJ VERBIČ
predlagatelj: Boštjan Stegel in skupina volivcev
2. IGOR MARENTIČ
predlagatelj: Andrej Berginc in skupina volivcev
40. PTUJ
1. MIRAN SENČAR
predlagatelj: Miran Senčar in skupina volivcev, Lista
Mirana Senčarja za Ptuj
2. DR. ŠTEFAN ČELAN
predlagatelj: Andreja Čelan in skupina volivcev
41. PUCONCI
1. ERNEST NEMEC
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
2. IVAN PINTARIČ
predlagatelj: SD – socialni demokrati
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42. RADENCI
1. JANEZ RIHTARIČ
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
2. ROMAN LELJAK
predlagatelj: Dr. Ivan Rihtarič in skupina volivcev
43. RIBNICA
1. JOŽE LEVSTEK
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
2. MAG. ANDREJA ŠKRABEC
predlagatelj: Mateja Erjavec Lovšin in skupina volivcev
44. RUŠE
1. UROŠ RAZPET
predlagatelj: Tomaž Jurše in skupina volivcev
2. MAG. TRUDA PEPELNIK
predlagatelj: Ladislav Pepelnik in skupina volivcev
45. SEŽANA
1. DAVORIN TERČON
predlagatelj: Boris Hlačar in skupina volivcev
2. DAVID ŠKRABAR
predlagatelj: Marjan Masič in skupina volivcev
46. SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1. ANTON SLANA
predlagatelj: Vinko Mlinarič in skupina volivk in volivcev
2. MIROSLAV PETROVIČ
predlagatelj: Ivan Fras in skupina volivcev
47. ŠENTILJ
1. MAG. ŠTEFAN ŽVAB
predlagatelj: Marko Branisel in skupina volivcev-Neodvisna lista Štefana Žvaba
2. ANDREJ KOREN
predlagatelj: Janko Pleteršek in skupina volivcev –
Nestrankarska lista Andreja Korena
48. ŠENTJERNEJ
1. RADKO LUZAR
predlagatelj: Darko Homan in skupina volivcev
2. FRANC HUDOKLIN
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
49. ŠKOFJA LOKA
1. MIHA JEŠE
predlagatelj: Lea Leona Mlakar in skupina volivcev
2. METOD DI BATISTA
predlagatelj: Izvršilni odbor OO SLS Škofja Loka

Št.

52. TREBNJE
1. ŠPELA SMUK
predlagatelj: DROT
2. ALOJZIJ KASTELIC
predlagatelj: Županova lista – naprej

Stran

7943

53. TRZIN
1. PETER LOŽAR
predlagatelj: Klavdija Tretjak in skupina volivcev
2. ROMEO PODLOGAR
predlagatelj: Miro Markič in skupina volivcev
54. TURNIŠČE
1. VESNA JERALA ZVER
predlagatelj: LDS – Liberalna demokracija Slovenije
2. ALENKA HORVAT
predlagatelj: Alenka Horvat s skupino volivcev
III.
Kot dan glasovanja se določi nedelja, 19. oktober 2014.
IV.
DVK je razpis drugega kroga volitev župana sprejela
na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah v sestavi:
predsednik Anton Gašper Frantar in člani dr. Marko Kambič,
Miroslav Pretnar ter namestniki članov Ksenija Vencelj, Aleš
Vehar, Marija Leustek. Razpis je sprejela soglasno.
Št. 041-1/2014-776
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2983.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za september 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za september 2014
Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2014 v
primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.
Št. 9621-139/2014/3
Ljubljana, dne 2. oktobra 2014
EVA 2014-1522-0029
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

50. TABOR
1. VILKO JAZBINŠEK
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
2. ANTON GROBLER
predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska stranka
51. TRBOVLJE
1. JASNA GABRIČ
predlagatelj: Leana Tomič in skupina volivcev
2. MAG. BORUT DOLANC
predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska stranka
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2984.

Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D in 109/12), Odloka o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v
Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) in Statuta Fakultete za
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informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08,
56/12, 75/13 in 25/14) sta Senat Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu, na 23. seji dne 24. 9. 2014, in Upravni
odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, na
17. seji dne 30. 9. 2014, sprejela

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu
1. člen
V Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13 in 25/14) se tretji
odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) FIŠ izvaja tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno, knjižničarsko in založniško dejavnost oziroma druge s tem povezane dejavnosti v skladu z Odlokom o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za
informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: Odloka
o ustanovitvi FIŠ) in dejavnostmi, ki jih fakulteta s soglasjem
ustanovitelja določi v prilogi tega statuta.«
2. člen
Drugi odstavek 41. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12,
75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Pri delu Akademskega zbora FIŠ sodelujejo tudi
predstavniki študentov FIŠ. Število študentov predstavlja
najmanj petino števila članov Akademskega zbora FIŠ. Na
začetku vsakega študijskega leta dekan FIŠ sporoči Študentskemu svetu FIŠ, koliko predstavnikov študentov v Akademskem zboru FIŠ naj imenuje. V kolikor se med študijskim
letom število članov Akademskega zbora spremeni do te
mere, da se spremeni tudi število predstavnikov študentov
v akademskem zboru, dekan novo število predstavnikov
študentov Akademskega zbora sporoči Študentskemu svetu
najkasneje štirinajst dni pred sklicem seje Akademskega
zbora. Študentski svet je dolžan v roku enega tedna od
prejema obvestila dekana uskladiti število predstavnikov
študentov.«
3. člen
Prva alineja 44. člena Statuta Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13
in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»– voli člane Senata FIŠ in predlaga Senatu FIŠ kandidata za dekana FIŠ, s tem da imajo pravico glasovanja na volitvah
članov Senata FIŠ in pri oblikovanju predloga za dekana člani
Akademskega zbora FIŠ iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev
in predstavniki študentov v Akademskem zboru,«.
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4. člen
Prvi odstavek 46. člena Statuta Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13
in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Akademski zbor FIŠ je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov, vključno s predstavniki
študentov v Akademskem zboru.«.
5. člen
Drugi odstavek 46. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12,
75/13 in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko Akademski
zbor veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina članov skupaj
s predstavniki študentov v Akademskem zboru. To ne velja v
primerih, ko Statut FIŠ izrecno zahteva prisotnost večine vseh
članov Akademskega zbora in predstavnikov študentov v Akademskem zboru.«
6. člen
V prvem odstavku 76. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12,
75/13 in 25/14) se briše odstavek:
»praviloma po 1. letniku študija«.
7. člen
V četrtem odstavku 83. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08,
56/12, 75/13 in 25/14) se briše beseda »sta«.
8. člen
Prvi odstavek 95. člena Statuta Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13
in 25/14) se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela
pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev.
S tem določilom FIŠ uresničuje pravico do sobotnega leta.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) Spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Fakulteta za informacijske študije mora v roku 6 mesecev po uveljavitvi teh sprememb pripraviti Prilogo dejavnosti
k Statutu in si zanjo pridobiti soglasje ustanovitelja.
Predsednik UO FIŠ
viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc l.r.
Dekan FIŠ
izr. prof. dr. Janez Povh l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
2985.

Ponovne volitve članov sveta Krajevne
skupnosti Gojače - Malovše v 2. volilni enoti

Na podlagi 93. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina razpisuje

PONOVNE VOLITVE
članov sveta Krajevne skupnosti Gojače Malovše v 2. volilni enoti
1. Ponovne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gojače - Malovše v 2. volilni enoti se opravijo v nedeljo, 19. oktobra
2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 13. oktober 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina.
Št. 040-04/2014
Ajdovščina, dne 6. oktobra 2014
Predsednik
Grozdan Šinigoj l.r.

IG
2987.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ig
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 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
Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na
25. redni seji dne 1. 10. 2014 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
1. člen
V Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014
(Uradni list RS, št. 41/14) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/
NAMEN
podskupina
kontov

2986.

v eurih
REBALANS
1-2014

GORENJA VAS - POLJANE

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

5.727.558,18

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.204.683,95

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 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) in 17. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 24. redni seji dne 18. 9.
2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.281.361,83
3.769.952,00

703 Davki na premoženje

354.133,84

704 Domači davki na blago in
storitve

157.220,99

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

55,00
923.322,12
129.202,00
3.950,00

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc.
št. 1538/9 (ID 5090398), k.o. 2058 Dolenja Dobrava.

712 Globe in druge denarne kazni

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
matična številka: 5883261000.

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

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

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

Št. 478-011/2014-005
Gorenja vas, dne 18. septembra 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE

43.200,00
47.089,00
699.881,12
268.002,18

268.002,18
0,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

254.872,05
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740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
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

Uradni list Republike Slovenije
92.525,53

0,00
0,00
7.305.765,81
2.780.002,69
383.387,01

50 ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

215.017,52
542.631,22
0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.821.788,92

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.821.788,92

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

125.930,72

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

84.985,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

40.945,72

–1.909.345,67

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–331.138,04

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

1.578.207,63

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
2013
2.259.304,31
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 podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/004/2013
Ig, dne 1. oktobra 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

0,00
0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0,00

331.138,04
331.138,04

–1.578.207,63

75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00
331.138,04

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

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

550 Odplačila domačega dolga

114.454,29

1.650.656,18

0,00

500 Domače zadolževanje

69.451,52

413 Drugi tekoči domači transferi

III. PRORAČUNSKI
PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

55.282,26

169.738,56

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

2.155.427,61

2.578.043,48

0,00

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

162.346,52

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

ILIRSKA BISTRICA
2988.

Razpis naknadnih ponovnih volitev članov
v svete krajevnih skupnosti na podlagi
dodatnih kandidatur

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica

440 Dana posojila

0,00

RAZPISUJE
naknadne ponovne volitve članov
v svete krajevnih skupnosti na podlagi
dodatnih kandidatur

441 Povečanja kapitalskih deležev
in naložb

0,00

Naknadne ponovne volitve na podlagi dodatnih kandidatur v svete krajevnih skupnosti: Dolnji Zemon (VE Gornji Zemon

44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00
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– 1 član), Harije (VE Harije in Zalči – 1 član), Hrušica (VE Male
Loče – 1 član), Koseze (VE Koseze – 2 člana), Novokračine
(VE Novokračine – 2 člana, VE Sušak – 2 člana, VE Nova vas
– 1 član), Podgrad (VE Sabonje – 2 člana), Pregarje (VE Huje
– 1 član, Prelože – 2 člana), Rečica (VE Zarečje – 2 člana, VE
Rečica – 1 član) in Vrbovo (VE Jablanica – 1 član, VE Vrbica –
2 člana) se opravijo v nedeljo, 19. oktobra 2014.
1. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 7. oktober 2014.
2. Rok za vložitev kandidatur je ponedeljek, 13. oktober
2014 do 10. ure.
3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kuzma
Marija Pelcar l.r.

LITIJA
2991.

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09 in 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07 in 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11 – Odl. US in 57/12) je
Občinski svet Občine Kobarid na 27. redni seji dne 13. februarja 2014 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Nepremičninam s parc. št. 3819/10, 3819/11 in 3819/12,
vse k.o. Kred, se odvzame status javnega dobra.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-67/12
Kobarid, dne 13. februarja 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

7947

Št. 041-0001/2014-107
Kuzma, dne 6. oktobra 2014

Predsednica
občinske volilne komisije
Jride Mršnik Poljšak l.r.

2989.

Stran

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek 6. oktobra 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Kuzma. Ponovne volitve v volilni enoti 01 – Dolič izvaja isti
volilni odbor kot za redne volitve.

Št. 041-16/2014
Ilirska Bistrica, dne 6. oktobra 2014

KOBARID
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Sklep o razrešitvi in imenovanju
nadomestnega člana v Občinsko volilno
komisijo Občine Litija

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – ZVL-UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11)
je Občinski svet Občine Litija na 25. redni seji dne 24. 9. 2014
sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana
v Občinsko volilno komisijo Občine Litija
I.
Razreši se član Janez Beja, Konjšica – del 29, 1272
Polšnik.
II.
Za nadomestnega člana se imenuje Roman Ciglar,
Tlaka 7, 1274 Gabrovka.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-3/2010
Litija, dne 24. septembra 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

KUZMA
2990.

Razpis ponovnih volitev člana občinskega
sveta v Občinski svet Občine Kuzma za volilno
enoto 01 – Dolič na volišču 001 – Dolič

Na podlagi 95. člena Zakona o lokalnih volitvah –
ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12),

RAZPISUJEM
ponovne volitve člana občinskega sveta
v Občinski svet Občine Kuzma za volilno enoto
01 – Dolič na volišču 001 – Dolič
1. Ponovne volitve v Občinski svet Občine Kuzma za volilno enoto 01 – Dolič, se opravijo v nedeljo, 30. novembra 2014.

2992.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl.
US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 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,
120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 –
ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 25. redni seji z dne
24. 9. 2014 sprejel

Stran
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SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1) k.o. 1837 Kresniški Vrh: 1582/1.
2) k.o. 1853 Okrog: 1427/5 in 1427/7.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala Občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po
uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz
zemljiške knjige izbrisalo zaznambo o grajenem javnem dobru
lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2014
Litija, dne 24. septembra 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

NOVA GORICA
2993.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merila za odmero komunalnega
prispevka za območje Ob železniški postaji
v Novi Gorici

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
na seji dne 18. septembra 2014 sprejel

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merila za odmero komunalnega prispevka
za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici

Uradni list Republike Slovenije
potrebno zgraditi ali rekonstruirati skladno s prostorskimi
akti občine.
(2) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– opis ureditev, ki so predvidene z izvedbenimi prostorskimi akti;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objektov po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični prikaz predloga parcelacije zemljišč na območju
opremljanja.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Nova Gorica.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene
uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi parcela namenjena gradnji iz veljavnih
prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor in
se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za
območje »Ob železniški postaji v Novi Gorici« (v nadaljevanju:
program opremljanja), štev. proj. 35/13-1, ki ga je v juniju 2014
izdelalo podjetje Biro Obala d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper.
2. člen
(1) S programom opremljanja se določi komunalno
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je

5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novo in
obstoječo komunalno opremo:
– vodovodno omrežje;
– meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje;
– prometne površine z javno razsvetljavo;
– daljinsko ogrevanje;
– javne odprte in zelene površine;
– površine za ravnanje z odpadki.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
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Št.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
6. člen
(1) Obračunska območja za novo komunalno opremo so
enaka območjem OPPN Ob železniški postaji – sever (Uradni
list RS, št. 57/09), vključno z območjem trgovskega objekta
»OBI« na parceli 21/47, k.o. 2304 Nova Gorica, in OPPN Ob
železniški postaji v Novi Gorici – jug (Uradni list RS, št. 77/09),
vključno z delom območja stanovanjskih stavb LN Ob železniški postaji v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 14/06 in 21/08
– obvezna razlaga), ki je še v veljavi.
(2) Obračunska območja za novo primarno infrastrukturo so:
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja:
VO-primar);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja:
KA-primar);
– prometne površine z javno razsvetljavo (oznaka obračunskega območja: CE-primar).
(3) Obračunska območja za novo sekundarno infrastrukturo so:
– vodovodno omrežje: obračunski območji VO-sever in
VO-jug;

obračunsko območje
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– kanalizacijsko omrežje: obračunski območji KA-sever
in KA-jug;
– prometne površine z javno razsvetljavo: CE-sever in
CE-jug;
– površine za ravnanje z odpadki: RO-jug.
(4) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo
so enaka obračunskim območjem za novo komunalno opremo, razen obračunskih območij za daljinsko ogrevanje, javne
odprte in zelene površine ter ravnanje z odpadki za območje
sever, ki so enaka obračunskim območjem skladno z Odlokom
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14).
(5) Obračunska območja za novo komunalno opremo so
na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
7. člen
(1) Skupni stroški nove primarne komunalne opreme po
posameznih vrstah komunalne opreme so:

nova komunalna oprema

skupni stroški
za novo komunalno opremo (EUR)

VO-primar

vodovod NL DN 500 mm v Prvomajski ulici

1.145.044,68

KA-primar

meteorni odvodnik v Prvomajski ulici

5.264.258,92

CE-primar

dograditev Prvomajske ulice z zelenico, kolesarsko stezo, pločnikom in tremi krožišči, vključno z javno razsvetljavo

1.501.203,54

SKUPAJ:

7.910.507,14
(2) Skupni stroški nove sekundarne komunalne opreme
po posameznih vrstah komunalne opreme so:

obračunsko območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever

CE-jug

RO-jug
SKUPAJ:

nova komunalna oprema
zazankano vodovodno omrežje območja sever
zazankano vodovodno omrežje območja jug
fekalna in meteorna kanalizacija območja sever
fekalna in meteorna kanalizacija območja jug
severna obodna cesta od Prvomajske ulice do železniške proge
in del povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto
na meji med območji sever in jug, vključno z javno razsvetljavo
in potrebnimi zemljišči
obodna cesta ob železnici od meje z območjem sever do Erjavčeve ulice, del povezovalne ceste med Prvomajsko ulico
in obodno cesto na meji med območji sever in jug ter vmesna
cesta znotraj območja, vključno z javno razsvetljavo in potrebnimi zemljišči
ekološki otoki za zbiranje ločenih frakcij odpadkov

skupni stroški
za novo komunalno opremo (EUR)
297.970,90
431.462,25
499.965,40
616.706,50

346.968,72

1.094.491,55
52.211,97
3.339.777,29

(3) Skupni stroški vsebujejo DDV.
8. člen
(1) Obračunski stroški nove primarne komunalne opreme
po posameznih vrstah komunalne opreme so:
obračunsko območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
SKUPAJ:

nova komunalna oprema
vodovod NL DN 500 mm v Prvomajski ulici
meteorni odvodnik v Prvomajski ulici
dograditev Prvomajske ulice z zelenico, kolesarsko stezo, pločnikom in tremi krožišči, vključno z javno razsvetljavo

obračunski stroški
za novo komunalno opremo (EUR)
767.179,94
3.421.768,30
1.005.806,37
5.194.754,61
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(2) Obračunski stroški nove sekundarne komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
obračunsko območje

nova komunalna oprema

obračunski stroški
za novo komunalno opremo (EUR)

VO-sever

zazankano vodovodno omrežje območja sever

297.970,90

VO-jug

zazankano vodovodno omrežje območja jug

431.462,25

KA-sever

fekalna in meteorna kanalizacija območja sever

499.965,40

KA-jug

fekalna in meteorna kanalizacija območja jug

616.706,50

CE-sever

severna obodna cesta od Prvomajske ulice do železniške proge
in del povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno cesto
na meji med območji sever in jug, vključno z javno razsvetljavo
in potrebnimi zemljišči

346.968,72

CE-jug

obodna cesta ob železnici od meje z območjem sever do Erjavčeve ulice, del povezovalne ceste med Prvomajsko ulico in obodno
cesto na meji med območji sever in jug ter vmesna cesta znotraj
območja, vključno z javno razsvetljavo in potrebnimi zemljišči

1.094.491,55

RO-jug

ekološki otoki za zbiranje ločenih frakcij odpadkov

SKUPAJ:

52.211,97
3.339.777,29

(3) Drugi viri za financiranje komunalne opreme na območju opremljanja niso predvideni. Mestna občina Nova Gorica
v proračunu zagotovi delež sredstev za financiranje izgradnje
primarne komunalne opreme v višini 35 % skupnih stroškov za
meteorni odvodnik v Prvomajski ulici in v višini 33 % skupnih
stroškov za gradnjo primarnega vodovoda NL DN 500 mm v
Prvomajski ulici ter za dograditev Prvomajske ulice.
9. člen
(1) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
so določeni na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14),
ob upoštevanju neto tlorisnih površin in parcel iz 10. člena ter
obračunskih stroškov nove komunalne opreme iz 8. člena tega
odloka.
(2) Obračunski stroški obstoječe primarne komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
obračunsko
območje

obračunski stroški
za obstoječo komunalno opremo (EUR)

VO-primar

0,00

KA-primar

0,00

CE-primar
DO

0,00
143.648,34

(3) Obračunski stroški obstoječe sekundarne komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
obračunsko
območje
VO-sever
VO-jug

obračunski stroški
za obstoječo komunalno opremo (EUR)
0,00
50.574,50

KA-sever

0,00

KA-jug

0,00

CE-sever

320.044,54

CE-jug

165.601,06

DO

556.078,33

JZ

840.177,26

RO (območje
sever)

36.073,54

RO-jug

2.156,95
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V. POVRŠINE PARCEL IN NETO TLORISNE POVRŠINE
OBJEKTOV
10. člen
(1) Površine za preračun obračunskih stroškov na enoto
mere parcele in enoto mere neto tlorisnih površin objektov so
maksimalne dovoljene površine iz izvedbenih prostorskih aktov.
(2) Privzete površine parcel v m2 so:
območje

sever

jug

sever

jug

površine parcel
9.094

remiza

4.899

vodni stolp

574

trgovina Supernova z garažo

39.712

stanovanjski obj. OPPN-jug

26.847

večstanovanjske stolpnice
Majske poljane

8.819

(3) Privzete površine neto tlorisnih površin objektov v m2

so:
območje

objekti
trgovina OBI

površina

število objektov

skupna površina

trgovski objekt OBI

objekt

7.721

1

7.721

remiza

3.235

1

3.235

vodni stolp

462

1

462

24.075

1

24.075

kino v trgovskem centru

6.825

1

6.825

garaža pod trgovskim objektom Supernova

17.715

1

17.715

1A (P+4)

3.338,00

2

6.676

1C (K+P+2)

2.230,00

1

2.230

3B (K+P+3)

4.569,00

1

4.569

3A (K+P+3)

6.396,50

2

12.793

2 (K+P+4)

6.439,00

1

6.439

2A (K+P+4)

6.049,00

1

6.049

1B (K+P+3)

trgovski objekt Supernova

2.771,00

1

2.771

energetski objekt

252,00

1

252

garaža OPPN jug

21.952,00

1

21.952

stanovanjski objekt 1

1.324,00

2

2.648

stanovanjske stolpnice Majske poljane

7.115,00

3

21.345

14.535,00

1

14.535

garaža Majske poljane

VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
11. člen
(1) Preračun obračunskih stroškov nove primarne komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere
iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
obračunsko območje

Cpij (EUR/m2)

Ctij (EUR/m2)

VO-primar

8,53

3,71

KA-primar

38,04

25,15

CE-primar

11,18

4,87

(2) Preračun obračunskih stroškov nove sekundarne
komunalne opreme iz 8. člena tega odloka na enote mere
iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
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obračunsko območje
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Cpij (EUR/m2)

Ctij (EUR/m2)

VO-sever

5,49

4,04

VO-jug

12,10

3,25

KA-sever

9,21

9,87

KA-jug

17,29

7,22

CE-sever

6,39

4,71

CE-jug

30,69

8,24

RO-jug

1,46

0,61

12. člen
(1) Preračun obračunskih stroškov obstoječe primarne
komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere
iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
obračunsko območje
VO-primar
KA-primar
CE-primar
DO

Cpij (EUR/m2)
0,00
0,00
0,00
1,60

Ctij (EUR/m2)
0,00
0,00
0,00
1,06

(2) Preračun obračunskih stroškov obstoječe sekundarne komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enote mere

iz 10. člena tega odloka po posameznih vrstah komunalne
opreme je:
obračunsko območje
VO-sever
VO-jug
KA-sever
KA-jug
CE-sever
CE-jug
DO
JZ
RO (območje sever)
RO-jug

Cpij (EUR/m2)
0,00
1,42
0,00
0,00
7,87
4,64
6,18
9,34
0,66
0,06

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,4:0,6.
(2) Faktorji dejavnosti za del stavbe s posameznimi klasifikacijami skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) so:

Šifra (CC-SI)

Faktor

Opredelitev

126

0,7

Stavbe splošnega družbenega pomena

1272

0,7

Obredne stavbe

12730

0,7

Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene

11100

0,7

Enostanovanjske stavbe

11210

0,7

Dvostanovanjske stavbe

121

0,7

Gostinske stavbe

12510

0,7

Industrijske stavbe

1271

0,7

Nestanovanjske kmetijske stavbe

1

Ostale vrste stavb

11220

1,3

Tri- in večstanovanjske stavbe

122

1,3

Poslovne in upravne stavbe

123

1,3

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

124

1,3

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

12740

1,3

Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

23030

1,3

Objekti kemične industrije

24201

1,3

Obrambni objekti

(3) Komunalni prispevek na območju, ki se ureja s tem
programom opremljanja, se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik
objekta, ki je že priključen na komunalno opremo, pa pred
priključitvijo komunalnega prispevka ni poravnal.

Ctij (EUR/m2)
0,00
0,38
0,00
0,00
5,80
1,25
4,09
6,17
0,71
0,03

(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni
dolžnosti,
– za objekte, ki so že priključeni na komunalno opremo,
pa komunalni prispevek za te objekte ni bil poravnan, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Komunalni prispevek se odmeri v sorazmernem deležu za tisto komunalno opremo, na katero se stavba priključuje.
Za garažno stavbo se odmeri komunalni prispevek samo za
obračunska območja prometnih površin z javno razsvetljavo
(CE-) in vodovoda (VO-).
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(4) Predhodna vlaganja zavezanca v komunalno opremljanje, če so vlaganja skladna z izvedbenimi prostorskimi
akti, ki veljajo na območju opremljanja, in s tem odlokom, ki jih
zavezanec lahko dokaže z listinskimi dokazi ali potrdili o plačilu,
se upoštevajo kot predhodni dobropis pri plačilu komunalnega prispevka. Predhodna vlaganja ugotovi občinski organ na
podlagi predloženih listin v postopku odmerjanja komunalnega
prispevka.
(5) Na prošnjo zavezanca lahko občina določi obročno odplačevanje komunalnega prispevka. Komunalni prispevek mora
biti plačan do celote pred priključitvijo objektov na komunalno
opremo. Obročno odplačevanje mora biti za dobo odplačevanja
ustrezno finančno zavarovano in obrestovano.
(6) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 15 dni po
pravnomočnosti odločbe o odmeri.
15. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) *
Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij
komunalni prispevek za določeno vrsto
komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele objekta,
Cpij
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju,
Dp
delež gradbene parcele pri izračunu
komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo
na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka.
(2) Skupni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme.
16. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij) iz 11. in 12. člena tega odloka
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum uveljavitve programa opremljanja.
17. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta,
površino parcele namenjene gradnji ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri
tako, da se izračuna komunalni prispevek pred spremembo
neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene
gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta
in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene gradnji ali
spremembe namembnosti objekta ali dela objekta. Komunalni
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi
namembnosti in komunalnim prispevkom pred spremembo
neto tlorisne površine objekta, površine parcele namenjene
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gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta.
Če je razlika negativna, občina ne vrne v preteklosti plačanega komunalnega prispevka.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU
18. člen
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi.
(2) Investitor lahko del komunalnega prispevka plača
v naravi z izgradnjo dela ali celotne potrebne nove še ne
zgrajene komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča,
ki so potrebna za novo komunalno opremo, ki je določena v
izvedbenih prostorskih aktih in v programu opremljanja, ter
potrebna zemljišča skupaj s komunalno opremo neodplačno
preda Mestni občini Nova Gorica. Šteje se, da je investitor na
ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati
še preostali del komunalnega prispevka za priključevanje na
že zgrajeno komunalno opremo v Mestni občini Nova Gorica,
ki predstavlja pozitivno razliko med obračunskimi stroški za
obstoječo in novo komunalno opremo.
(3) Pogodba o opremljanju mora vsebovati najmanj vsa
določila, ki so navedena v 78. členu Zakona o prostorskem
načrtovanju.
X. POGODBA O PRIKLJUČITVI
19. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ima
pravico ob plačilu komunalnega prispevka od občine zahtevati
sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) Občina in zavezanec v pogodbi o priključitvi določita
rok za priključitev zavezančevega objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na
komunalno opremo.
XI. TERMINSKI PLAN
20. člen
(1) Gradnja komunalne opreme lahko poteka fazno in istočasno z gradnjo objektov načrtovanih v izvedbenih prostorskih
aktih. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja objekta je potrebno zgraditi vsaj tisto komunalno opremo in v obsegu, ki je potrebna za priključitev posameznega objekta na komunalno opremo.
(2) Manjkajoča komunalna oprema na območju urejanja,
ki ga obravnava ta odlok se bo gradila po sledeči dinamiki:
– Dograditev Prvomajske ulice:
v letih 2014 in 2015;
– Izgradnja vodovoda NL DN
500 mm:
v letih 2014 in 2015;
– Meteorni odvodnik:
do leta 2024;
– Prenos zgrajene sekundarne
komunalne opreme območja sever:
v letu 2014;
– Gradnja vmesne povezovalne
ceste:
do leta 2024;
– Sekundarna komunalna opreistočasno z objekti
ma območja jug:
območja jug.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsi stroški so navedeni v EUR in vključujejo DDV.
22. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Nova
Gorica.
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23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-4/2010-15
Nova Gorica, dne 18. septembra 2014
Mitja Trtnik l.r.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

2994.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št 13/12)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. 9.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 popravek,
10/14 in 35/14) se v 2. členu za prvim odstavkom doda drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Tekstualni del OPN ima dve prilogi:
– priloga 1 – vrste dovoljenih enostavnih in nezahtevnih
objektov po namenski rabi prostora,
– priloga 2 – regulacijske črte v prostoru in grafične zasnove podrobnih PIP.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 3. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaže štejejo pritličje (P) in vsa nadstropja (N). Etažnost po OPN se meri od najnižje točke terena ob
stavbi. Delni odkop terena ob stavbi zaradi dostopa do kletnih
prostorov (odkop v širini dostopa), se ne upošteva pri določitvi
najnižje točke terena ob stavbi.«.
Dvainštirideseti odstavek se črta in vsi odstavki za njim
preštevilčijo.
V tretjem stavku dosedanjega oseminštiridesetega odstavka se črta vejica in besedilo »investicijska vzdrževalna
dela«.
3. člen
V 26. členu se v prvi alineji tretjega odstavka drugi stavek
črta in nadomesti z besedilom: »Območju kamnoloma je potrebno določiti končno namensko rabo prostora. Za ta namen
je potrebno pridobiti temeljne podatke o prostoru (nosilnost tal,
prevetrenost …) ter analizirati razvojne potrebe občine oziroma
regije. Potrebno je načrtovati okoljsko in krajinsko sanacijo
območja, ki mora posebno pozornost nameniti bližnjemu historičnemu jedru Solkana in krajinski sliki naravnih vrat v Soško
dolino.«.
4. člen
V 33. členu se v drugem odstavku za besedo »enostavnih« doda besedilo »in nezahtevnih«.
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5. člen
V 39. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo
»Rekonstrukcija vseh legalno zgrajenih objektov je mogoča na
vseh vrstah namenskih rab.«.
6. člen
V 40. členu se v drugem odstavku pred besedo »vzdrževalna« črta beseda »nujna«, za besedo »dela« pa se doda
vejica in besedilo »rekonstrukcija in odstranitev objekta. Šteje
se, da je namembnost nezdružljiva z namensko rabo prostora, ko gre za med seboj izključujoče se dejavnosti po tem
odloku«.
7. člen
V 41. členu se v drugem odstavku za oznako »SK« doda
besedilo »in območja razpršene poselitve A«.
V četrtem odstavku se v peti vrstici preglednice besedilo
»v manjšem obsegu« obakrat nadomesti z besedilom »v obsegu, skladnem z zakonodajo s področja obrti«.
8. člen
V 44. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo
»Za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta, ki ohranja enake gabarite, ni potrebno pridobiti soglasja sosedov, čeprav je
njegov odmik od parcelne meje manjši od 4 m.«
V petem odstavku se beseda »novogradnja« nadomesti
z besedilom »gradnja novega objekta«.
9. člen
V 45. členu se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»(3) Ko je faktor zelenih površin na parceli (Z) manjši od
predpisanega, ga ni dovoljeno dodatno zmanjševati.
(4) V primeru, ko je stavba umeščena na naravno raščen
teren v naklonu tako, da višinska razlika med dvema vzporednima fasadama premošča eno etažo, je dovoljena vzpostavitev
ene dodatne etaže.
(5) V primeru, ko so v nizu zgrajene najmanj tri stavbe,
se lahko višina stavbe poveča do višine kapi sosednje višje
stavbe, ne glede na etažnosti, določene v splošnih pogojih po
namenskih rabah.«
10. člen
V 46. členu peti stavek prvega odstavka postane drugi
odstavek, naslednji odstavki pa se preštevilčijo.
V dosedanjem tretjem odstavku se v peti alineji za besedo
»naprav« vstavi vejica in doda besedilo »umestitve dvigal in
gradnje za potrebe invalidnih oseb«.
Dosedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na izpostavljene dele uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče.
Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na
okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje
(hrup, vroči zrak, odtok vode).«
Dosedanji peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Elektroomarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih
in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so
javno dostopne in da praviloma niso na izpostavljenih delih
uličnih fasad objektov, razen če drugače ni mogoče.«
11. člen
V 48. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri gradnjah novega objekta in spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne ali garažne površine, tako za stanovalce kakor tudi za
zaposlene in obiskovalce. Če gradnja ne povečuje kapacitete
objekta, ni potrebno zagotavljati novih parkirnih mest.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in
prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna
mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, na katerih je
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stanovalcem, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova uporaba.«
Osmi odstavek se črta, naslednji odstavki pa se preštevilčijo.
V dosedanjem devetem odstavku se za oznako »P« vstavi vejica in doda besedilo »parkirišča za avtobuse pa tudi na
namenski rabi CDo«.
12. člen
V 49. členu se v preglednici v prvem odstavku v petdeseti
vrstici besedilo spremeni tako, da se v prvem stolpcu glasi.
»1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe«, v drugem stolpcu
pa »ne manj kot 1PM«.
V drugem stolpcu preglednice se vse oznake »BTP«
nadomestijo z besedilom »uporabne površine«.
V drugem stolpcu preglednice se, od sedemnajste do triindvajsete vrstice, vse oznake »BEP« nadomestijo z besedilom
»uporabne prodajne površine«.
V štiriindvajseti vrstici se beseda »prodajnih« nadomesti
z besedo »uporabnih«.
Od petindvajsete vrstice naprej se vse oznake »BEP«
nadomestijo z oznako »BTP«.
13. člen
V 50. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri določanju vrste objektov in pogojev za gradnjo
nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(2) Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je treba
upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– Namembnost: namembnost enostavnih in nezahtevnih objektov naj dopolnjuje namembnost obstoječe pozidave
oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje
namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj
osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.
– Oblikovanje: enostavni in nezahtevni objekti naj s svojo velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter
drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvarijo splošnega videza
prostora in v prostoru ne izstopajo. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave naj z oblikovnimi značilnostmi ne odstopajo od
že zgrajenih objektov oziroma naj sledijo kvalitetnim lastnostim
zgrajenih objektov.
– Gradnja na parceli objekta: enostavni in nezahtevni
objekti se lahko gradijo tudi izven parcele objekta manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, razen izjem, navedenih v
Prilogi 1.
– Priključevanje na GJI: objekti so lahko samostojno
priključeni na omrežja GJI, razen izjem, navedenih v Prilogi 1.
(3) Odvzemna mesta za ločeno zbiranje odpadkov morajo
biti na celotnem območju občine enako oblikovana in postavljena na prometno dostopna in vizualno neizpostavljena mesta.
(4) Vso turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno nameščati le na način, kakor to določa občinski predpis.
(5) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi na površinah posamezne NRP ter podrobni PIP
zanje so določeni v Prilogi 1.
(6) Začasni objekt je narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi
ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za
čas trajanja takšne ponudbe, prireditve oziroma skladiščenja.
(7) Začasni objekt je treba odstraniti po poteku časa, za
katerega je bil postavljen, najkasneje pa v šestih mesecih od
postavitve objekta. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno
stanje na zemljišču, na katerem je bil postavljen.
(8) Začasni objekti nimajo samostojnih priključkov na GJI.
(9) Začasni objekti, kot so opredeljeni v tej alineji, se lahko
postavljajo na naslednje namenske rabe:
– odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno
zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina
zemljišča največ 100 m² in višina najvišje točke največ 4 m,
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merjeno od najnižje točke objekta. Odprt sezonski gostinski vrt
nima grajenih elementov – na rabah SSe, SSs, SSv, SB, SK,
SP, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IG, BT, BD, BC, ZS, ZP,
ZD, PO in A;
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem
šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta – na rabah
SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC,
ZS, ZP, ZD, T, E, O, G,VI in A;
– oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina
do 500 m², višina najvišje točke do 10 m, merjeno od najnižje
točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon
presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov –
na rabah SSv, SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG,
IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD, G, VI in A;
– pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno
s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m²
oziroma več, če ima šotor certifikat – na rabah SB, SK, CU,
CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD,
T, E, O, G,VI in A;
– cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru
(arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino,
namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti
montažni – na rabah CU, CDo, IG, BD, BC, ZS, G;
– začasna tribuna za gledalce na prostem, če je njena
tlorisna površina največ 1000 m² in višina najvišje točke največ
6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena – na rabah
SSv, SB, SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT,
BD, BC, ZS, ZP, ZD, ZK, PO, G, VI in A;
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih
snovi, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m² in je
višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom – na
rabah SK, CU, CDo, CDi, CDz, CDV, CDk, IP, IG, IK, BT, BD,
BC, ZS, ZP, ZD, PO, PC, PŽ, T, E, O, VI in A.
(10) Kioske, ute, tipske zabojnike in podobno je dopustno
postaviti na javne površine znotraj namenskih rab SK, CU,
CDo, CDi, CDv, CDz, CDk, IP, IG, IK, BT, BD, BC, ZS, ZP, ZD,
PO in A, če so zemljišča prometno dostopna.
(11) Kioski, ute, tipski zabojniki in podobno ne smejo
preseči površine 20 m2 in višine 3,5 m.
(12) Namembnost kioskov, ut in tipskih zabojnikov naj
dopolnjuje namembnost prostora, v katerega se umeščajo
oziroma naj ne bo v nasprotju z dejavnostmi, ki jih dovoljuje
namenska raba prostora, določena v prostorskem aktu in naj
osnovne namenske rabe prostora ne ovira. Kioski, ute in tipski
zabojniki niso namenjeni bivanju.
(13) Postavitev kioskov, stojnic in tipskih zabojnikov je
dopustna le, če dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih
objektov. Kioski in tipski zabojniki morajo biti znotraj naselja po
obliki enotni ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem
projektu.
(14) Postavitev kioskov ne sme povzročiti poškodb na
javnih površinah.
(15) Za postavitve začasnih objektov, kioskov, ut in tipskih
zabojnikov je potrebno pridobiti soglasje občinske strokovne
službe, pristojne za prostor.«.
14. člen
V 51. členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedo »Parcela« vstavi beseda »tistega«, za besedo »objekta« pa
vstavi vejica in doda besedilo »ki se lahko gradi le na stavbnih
zemljiščih,«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji število »300« nadomesti s številom »250«.
V devetem odstavku se za besedo »objekta« vstavi vejica
in doda besedilo »razen parcel gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,«.
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15. člen
V 54. členu se v četrtem odstavku za besedo »leto« doda
besedilo »in zato ni mogoča priključitev na infrastrukturo, ki bi
zagotovila minimalno komunalno oskrbo,«.
Črta se šesti odstavek.
16. člen
V 55. členu se v drugem odstavku število »80« nadomesti
s številom »50«.
17. člen
V 57. členu se v prvem stolpcu preglednice v prvi vrstici
za oznako »SPA« doda oznaka »SI5000007«.
V prvem stolpcu preglednice se v deveti vrstici za besedo
»Panovec« doda oznaka »ID 110«.
V prvem stolpcu preglednice se v deseti vrstici za besedo »svetiščem« doda oznaka »ID 98«, za besedo »jame« pa
oznaka »ID 103«.
V prvem stolpcu preglednice se v enajsti vrstici za besedo
»hrasti« doda oznaka »ID 106«.
V prvem stolpcu preglednice se v dvanajsti vrstici za
oznako »SCI« doda oznaka »SI3000225«.
18. člen
V 66. členu se v navedbi vsebine člena za besedo »erozijska« črta vejica in doda beseda »in«, črta se besedilo »in
plazovita«.
V prvem odstavku se za besedo »Erozijska« črta vejica in
doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovita«.
V drugem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica
in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
V tretjem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica
in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z vidika plazljivosti so določeni štirje razredi stabilnosti terena:
– PL1 – neplazljivo – stabilno
– PL2 – neplazljivo – pretežno stabilno
– PL3 – plazljivo – pogojno stabilno ali labilno
– PL4 – plazljivo – pretežno nestabilno.
Na območjih pogojno stabilno ali labilno in pretežno stabilno so novogradnje in druga večja zemeljska dela možna. O
potrebi priložitve geotehničnega elaborata odloči odgovorni
projektant gradbenih konstrukcij. Na območjih pretežno nestabilnega terena mora biti načrtu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priložen tudi geotehnični elaborat.«.
V sedmem odstavku se za besedo »erozijskih« črta vejica
in doda beseda »in«, črta se besedilo »in plazovitih«.
19. člen
V 71. členu se v sedmem odstavku za besedo »Pri« vstavi
besedilo »gradnjah novih«, črta se beseda »novogradnjah« in
črta se besedilo »pri gradnji objektov«.
20. člen
V 74. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, ko bivalnim stanovanjskim prostorom minimalni dnevni čas osončenosti ni zagotovljen, je rekonstrukcija
dopustna le, če razmer ne poslabša.«.
21. člen
V 75. členu se pred besedo »dopustna« črta besedilo
»celotnem območju občine« in vstavi besedilo »vseh vrstah
namenskih rab«.
22. člen
V 76. členu se v preglednici v tretjem stolpcu sedme vrstice za navedbo »1121 dvostanovanjska stavba« vstavi besedilo
»1122 tri in več stanovanjske stavbe«.
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V tretjem stolpcu osme vrstice se za navedbo »Z: 0,3«
vstavi besedilo »Faktorja ni potrebno upoštevati v jedrih naselij«.
V drugem stolpcu devete vrstice se črta navedba »FI:
0,8«.
V tretjem stolpcu devete vrstice se za navedbo »FZ« črta
število »0,5« in vstavi besedilo »0,8 Faktorja ni potrebno upoštevati v jedrih naselij«, črta se navedba »FI: 1,2«.
V četrtem stolpcu desete vrstice se v prvem stavku za
besedo »Med« vstavi beseda »stanovanjsko«.
V četrtem stolpcu enajste vrstice se na začetku stavka
vstavi beseda »Faktor«.
23. člen
V 77. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste
vrstice za navedbo »12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti« vstavi besedilo »12510 industrijske stavbe – delavnice
kot samostojen objekt za obrtno dejavnost na parceli objektov
obstoječih stanovanjskih stavb«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se število »0,4« nadomesti z »0,8«, črta se navedba »FI: 0,6«.
24. člen
V 78. členu se v preglednici v drugem stolpcu pete vrstice
za besedo »skladiščenje« doda vejica in besedilo »kmetijstvo
in gozdarstvo«.
25. člen
V 79. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice za navedbo »1271 nestanovanjske kmetijske stavbe« doda
besedilo »12510 industrijske stavbe – delavnice kot samostojen objekt za obrtno dejavnost na parceli objektov obstoječih
stanovanjskih stavb«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se število »0,4« nadomesti z »0,8«, črta se navedba »FI: 0,8«.
26. člen
V 80. členu se v preglednici v drugem stolpcu četrte vrstice črta besedilo »trgovina na debelo«.
27. člen
V 81. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice črta vejica in beseda »promet«.
V drugem stolpcu sedme vrstice se na koncu doda besedilo »113 stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine«.
V šestem stolpcu sedme vrstice se za navedbo »126 stavbe splošnega družbenega pomena« doda besedilo »124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 24205 drugi
gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča)«, črta se besedilo »12420 garažne stavbe«.
28. člen
V 82. členu se v preglednici v drugem stolpcu šeste vrstice doda besedilo »24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje (parkirišča)«.
V tretjem stolpcu šeste vrstice se doda besedilo »24205
drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča)«.
V četrtem stolpcu osme vrstice se število »0,5« nadomesti
z »0,8«.
29. člen
V 85. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
30. člen
V 86. členu se v preglednici za prvo vrstico vstavi vrstica
s štirimi stolpci. V prvem stolpcu je besedilo »Podrobnejša namenska raba«. V drugem stolpcu je besedilo »PC – površine
cest«. V tretjem stolpcu je besedilo »PŽ – površine železnic«. V
četrtem stolpcu je besedilo »PO – ostale prometne površine«.
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V prvem stolpcu dosedanje četrte vrstice se črta beseda
»stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
31. člen
V 87. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
32. člen
V 88. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
33. člen
V 89. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«.
34. člen
V 90. členu se v preglednici v prvem stolpcu pete vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za
besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
35. člen
V 91. členu se v preglednici v prvem stolpcu pete vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za
besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
36. člen
V 92. členu se v preglednici v prvem stolpcu tretje vrstice
črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za
besedo »del« se doda besedilo »v zvezi z zemljišči«.
37. člen
V 93. členu se v drugem odstavku v preglednici v prvem
stolpcu pete vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi z
zemljišči«.
38. člen
V 94. členu se v drugem odstavku v preglednici v prvem
stolpcu četrte vrstice črta beseda »stavb« in nadomesti z besedo »objektov«, za besedo »dela« se doda besedilo »v zvezi
z zemljišči«.
39. člen
V 103. členu se v drugem odstavku za besedo »pri« vstavi
besedilo »gradnji novega objekta«, črta se beseda »novograd
njah«.
40. člen
V 106. členu se v prvem odstavku doda nova alineja, ki
se glasi:
– »gradnja novega objekta na mestu in v gabaritih obstoječega objekta.«
41. člen
V 108. členu se vsebina preglednice spremeni tako, da
se glasi:
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AJ-01/02

AJ-01/04

AJ-01/05

AJ-01/06

AJ-01/07

AJ-01/09

AJ-02/01

AJŠEVICA
AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

PIP

PIP

PIP

OPPN

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Gradnje
niso dovoljene.
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok naravni pas
vegetacije, v največji možni meri pa tudi ravninski gozd.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.

Ohranja se obstoječe stanje pozidave, možna je le
rekonstrukcija v obstoječih gabaritih.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst.
Vsi grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od gozda
Panovec za eno sestojno višino gozda.
Glej omilitvene ukrepe v 57. členu.

POSEBNI PIP

Predviden OPPN.
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok
naravni pas vegetacije, v največji
možni meri pa tudi ravninski gozd.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih
in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem
stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

USMERITVE ZA OPPN
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PIP

PIP
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AJ-03/01

AJ-04/02

AJ-04/03

AJ-05/02

AJ-05/03

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

AJŠEVICA

K

K

BT

SSe

SSe

CU

PIP

PIP

OPPN

OPPN

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju. Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega
športa kot so maneže, izpusti, urbana oprema.
Dovoljena je umestitev objektov za potrebe konjeniškega
športa, maneže, izpusti. Ohranjajo naj se visokodebelni
sadovnjaki in posamezna stara drevesa, vzdržujejo naj se
košene površine v bližini.

Predviden OPPN.
Ob vodotoku se ohranja dovolj širok
naravni pas vegetacije, v največji
možni meri pa tudi ravninski gozd.
Na območju poplav možni le
posegi, ki jih dovoljuje zakonodaja
s področja urejanja voda. Na
območje srednje poplavne
nevarnosti ob cesti naj se umesti
zelene površine.
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Znotraj koridorja 110 kV je možno
graditi le objekte, ki jih dovoljuje
področna zakonodaja.
Predviden OPPN.
Vsi grajeni objekti morajo biti
odmaknjeni od gozda Panovec za
eno sestojno višino gozda.
Zagotavljajo naj se pogoji za
ohranjanje lastnosti, zaradi katerih
je bilo območje zavarovano.
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BA-01

BA-02

BA-03

BA-06

BA-12

BA-12/05

BT-01

BT-02

BT-03

BT-03/01

BT-03/07

BANJŠICE
BANŠICE

BANŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BANJŠICE

BATE
BATE

BATE

BATE

BATE

BATE

K

ZS

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov ter parkirišča.
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov ter parkirišča.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Gradnje stavb na območju kulturnega spomenika niso
dovoljene. Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu
s kulturno funkcijo varovanih enot KD.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ureditev pešpoti, postavitev info tabel in namestitev klopi.
Vse prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na tem območju. Posegi, ki
zahtevajo večja zemeljska dela, niso dovoljeni.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od
odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod
pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov
in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih
elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost
vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti
doseženih gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna
sečnja (gozd s posebnim namenom).
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BR-02/04

BR-03

BR-03/02

BR-03/03

BR-04

BR-04/03

BR-08

BR-09/03

BR-10

BR-11

BRANIK
BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

več rab

CU

SK

več rab

IK

več rab

IG

CU

več rab

ZP

A

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo.
Preostanek gozda na severu enote naj se v čim večji
možni meri ohranja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot KD.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju (predvsem varstvo netopirjev).
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Lokalne dostopne ceste, ki vodijo do čistilne naprave, se
ob morebitni rekonstrukciji ne smejo dvigovati.
Znotraj varovalnega gozda so dovoljeni le posegi v skladu
z gozdnogospodarskim načrtom in veljavno zakonodajo.

Bate – zaselek Podlaka: zaščiti in varuje se zgodovinski
značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.

Št.

4

BT-03/238

BATE
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BR-11/008

BR-11/010

BR-11/013

BR-11/016

BR-11/04

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

BRANIK

ČE-01/02

ČE-02

ČEPOVAN

ČEPOVAN

5

ČE-01/01

ČEPOVAN

več rab

SSe

CDo

SK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za
vodovarstvena območja v skladu z občinskimi načrti.
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja
novih objektov ter dozidave in nadzidave k obstoječim.
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja
novih objektov ter dozidave in nadzidave k obstoječim.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Brdo so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.

Pedrovo– zaselek: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj
naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Dovoljena gradnja terapevtske kmetije.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Posegi na območje gozda niso dovoljeni.

Gradnja čistilne naprave. Omilitveni ukrep: dvig občutljivih
komponent komunalne čistilne naprave vsaj 25 cm nad
koto 500-letnih voda in preprečevanje dviganja dostopne
ceste, kar omogoča enako propagacijo visokih voda kot
sedaj.
Posegi na območje gozda niso dovoljeni.
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SK

A

A

A
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A
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ČE-03/01

ČE-03/07

ČE-03/05

ČE-04

ČE-05

ČE-05/462

ČE-06

ČE-06/01

ČE-06/02

ČE-07/356

ČE-08/219

DO

DO-01

DO-03/01

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

ČEPOVAN

DORNBERK
DORNBERK

DORNBERK

DORNBERK

SK

CU

A

A

K

BT

več rab

A

več rab

IG

SSe

O

SK

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Dornberk so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Na območju KD so možni posegi, ki so v skladu s kulturno
funkcijo varovanih enot KD.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi
ohranjanja vedut v 50 m pasu od spomenika potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika
in njegovem vplivnem območju morajo upoštevati
varstvene režime iz načrta o njegovem zavarovanju.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Dovoljene ureditve za dopolnitev obstoječe dejavnosti
turistične kmetije, ureditev kampa.
Dopustna spremljajoča dejavnosti tudi bivanje.
Dovoljena umestitev objektov za potrebe konjeniškega
športa kot so maneže, izpusti, urbana oprema in ureditev
kampa.
Najožje vodovarstveno območje. Prepovedana gradnja
novih objektov.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Za novogradnje, nadzidave in dozidave je zaradi
ohranjanja vedut v 50 m pasu od spomenika padlim
borcem potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
Predviden OPPN.

Predviden OPPN.

Št.

6

ČE-03

ČEPOVAN
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DO-05/01

DO-06/01

DR

DR-01

DORNBERK

DORNBERK

DRAGA
DRAGA

DRAGA

več rab

GD-06

ZK

GD-02/02

SB

SK

GD-02/01

GD-04/01

ZS

GD-01/04

DPN

PIP

PIP

PIP

PIP

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Gradišče nad Prvačino so
novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi
analize stabilnosti terena.
Pri posegih je potrebno upoštevati pogoje in omejitve s
področja elektroenergetskega omrežja.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Draga so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Ureja uredba o LN za vplivno
območje plazu Gradišče nad
Prvačino v MONG (Ur. l. RS,
št. 83/06)

Predviden OPPN za obvoznico
Dornberk.
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NAD
PRVAČINO
GRADIŠČE
NAD
PRVAČINO

GRADIŠČE
NAD
PRVAČINO
GRADIŠČE
NAD
PRVAČINO
GRADIŠČE
NAD
PRVAČINO

PIP
OPPN za cesto

PIP

PIP

PIP

Št.
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GG-01/01

GG-02/01

GG-03/01

GG-04

GG-05/01

GG-05/02

GG-05/03

GG-06/01

GG-08/01

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

GRGAR

SSe

SSe

SK

SK

SK

več rab

ZK

SSe

SK

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za
vodovarstvena območja v skladu z občinskimi načrti.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne
arheološke raziskave.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih
dovoljuje področna zakonodaja
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Gradnje na območju kulturnega spomenika in njegovem
vplivnem območju morajo upoštevati varstvene režime iz
načrta o njegovem zavarovanju.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Gradnja na poplavnih območjih je dovoljena le v skladu s
predpisi s področja upravljanja z vodami.
Predviden OPPN.

Št.
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GG-11

GG-12

GG-14/03
GG-14/04

GRGAR

GRGAR

GRGAR
GRGAR

OPPN

PIP

PIP

OPPN

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Kromberk so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Gradnje stavb niso dovoljene.

Grgarske Ravne – vas: Na območju naselbinske dediščine
je potrebno gradnje načrtovati tako, da ohranjajo njene
ključne značilnosti. Zaščiti in varuje se zgodovinski značaj
naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Grgar – zaselek Fobca: zaščiti in varuje se zgodovinski
značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.

Ureja Odlok o ZN Pavšičevo naselje
II (Uradne objave, št. 15/87,
sprememba Uradni list RS, št. 121/04
z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah odloka o PUP za posege
v prostor na mestnem območju Nove
Gorice razveljavljen del)

Predviden OPPN.
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več rab

več rab

GR-03

KR-01

ZS

GR-01/07

KROMBERK

SSe

GR-01/06

KR

SK

GR-01/02

GRGARSKE
RAVNE
GRGARSKE
RAVNE
GRGARSKE
RAVNE
GRGARSKE
RAVNE
KROMBERK
KROMBERK

PIP
PIP

PIP

PIP

PIP
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KR-05/01

KR-05/02

KR-07/02

KR-08

KR-09/01

KR-10/04

KR-12

KR-14/01

KR-14/02

KR-15/01

KR-16/01

KR-16/02

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

SSe

SSe

SSs

CDo

CDo

več rab

SSe

ZD

CDo

ZK

SSe

CU

SSv

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

Znotraj zavarovanega območja se ne načrtuje
stanovanjske gradnje. Pri prostorskih ureditvah, ki niso v
nasprotju z naravovarstvenim režimom, se ohranjajo vsa
stara hrastova drevesa in njihova rastišča.

FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,3; Z 0,4; FI 0,9; največja višina P+2. Ves parterni
prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo.
FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6
Gradbena meja v prilogi 2.
Območje arheološke dediščine se ohranja nepozidano.

FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,6. Največja višina P+3.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Največja dovoljena višina P+2.

Ureja Odlok o OPPN Damber III
(Ur. l. RS, št. 56/08).

Urejata Odloka o OPPN
Bonetovšče-Fajdigovšče (Ur. l. RS,
št. 8/10) in OPPN Cesta na
Bonetovšče (Ur. l. RS, št. 8/11).
Pred izvedbo posegov so na
območju arheološke dediščine
obvezne predhodne arheološke
raziskave.

Predviden OPPN.
Faktorji izrabe se računajo na celo
enoto. Največja dovoljena višina
P+2.

Št.

10
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KROMBERK
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KR-16/04

KR-17/01

KR-17/02

KR-18/01

KR-19/02

KR-20

KR-20/02

KR-20/04

KR-20/05

KR-20/08

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

SSe

SSe

PIP
OPPN za cesto
OPPN

OPPN

PIP
OPPN za cesto
OPPN

PIP

PIP
OPPN za cesto
PIP
OPPN za cesto

Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, so vidni v grafični prilogi 2.

Predviden OPPN za stanovanjsko
gradnjo na podlagi natečajne
rešitve.

Ureja Odlok o OPPN Cesta na
Bonetovšče (Ur. l. RS, št. 9/2011)
Predviden OPPN za stanovanjsko
gradnjo.
Predviden OPPN za stanovanjsko
gradnjo.
Predviden OPPN za cesto.

Predviden OPPN za cesto.

Predviden OPPN za cesto.

Predviden OPPN za cesto.
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SSe

več rab

več rab

IG

SSe

PIP
OPPN za cesto

PIP
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KR-16/03

KROMBERK

Gradnja ceste mora biti skladna z varstvenim režimom in z
OPPN za KR-16/01.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, so vidni v grafični prilogi 2.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest,
so vidni v grafični prilogi 2.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest,
so vidni v grafični prilogi 2.
Na območju plazljivosti gradnje zahtevnih in manj
zahtevnih objektov niso dovoljene. Gradnje enostavnih in
nezahtevnih objektov, dozidave, nadzidave in večja
zemeljska dela so možne le na podlagi analize stabilnosti
tal.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati cest,
so vidni v grafični prilogi 2.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, so vidni v grafični prilogi 2.
Z 0,3
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, so vidni v grafični prilogi 2.
Dovoljene gradnje, ureditve in posegi za potrebe
sakralnega centra.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno
funkcijo varovanih enot KD.
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KR-21/01

KR-21/02

KR-22

KR-22/05

KR-22/07

KR-22/09

KR-22/11

KR-22/12

KR-23/01

KR-24/01

KR-24/02

KR-24/04

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

SSe

SSe

CU

SSe

SSe

SSv

SSs

SSe

ZS

več rab

CDk

ZP

več rab

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

FZ 0,6; Z 0,1; FI 1,6
Gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne
izvedbe daljnovoda.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru
predhodne podzemne izvedbe daljnovoda.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Dovoljena ureditev parkirišča, počivališča in piknik
prostorov v skladu s projektom Pot miru Škabrijel.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Gradnja na enoti naj ostane sklenjena.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Zunanjih gabaritov stavb ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljena le gradnja stavb za lastne potrebe stavb v
vzdolžnih gradbenih linijah obstoječih stavb. Na parc.št.
33/43 dovoljena vzpostavitev dodatnih parkirnih mest.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Predviden OPPN za stanovanjsko
gradnjo.

Št.
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KR-25/02

KR-25/03

KR-25/04

KR-25/05

KR-26

KR-27

KR-28

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

IG

več rab

več rab

CDo

SSv

OPPN

OPPN

OPPN

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno
izvesti presojo na kvalifikacijske vrste ptic.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
Gradnja objektov možna po predhodni podzemni izvedbi
daljnovoda.
Znotraj koridorja 110kV je možno graditi le objekte, ki jih
dovoljuje področna zakonodaja.
Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti
stanovanjska gradnja ni možna. Stanovanjska gradnja je
možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe
daljnovoda. Po potrebi se zagotavlja protihrupne ukrepe.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih
dovoljuje področna zakonodaja.
Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti
stanovanjska gradnja ni možna.

Ureja Odlok o OPPN Vodovodna
(Ur. l. RS, št. 10/2014).
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Ureja Odlok o OPPN Vodovodna
(Ur. l. RS, št.10/2014).
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.
Predviden OPPN za prenovo
industrijske cone v gospodarsko
cono, namenjeno obrtnim,
trgovskim in poslovnim
dejavnostim.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.

Predviden OPPN.

Št.
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KR-30

KR-31

KR-32/01

KR-32/02

KR-33

KR-33/01

KR-33/02

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

KROMBERK

ZS

BT

več rab

ZD

IG

IG

več rab

IG

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

FP 0,5
Gradbena meja odmik 13 m od osi Kromberške vpadnice.
FP 0,5
Prostorske ureditve dovoljene 20 m od zahodnega in
vzhodnega roba območja ter izven 5 m pasu ob vodnem
kanalu.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Dovoljena zemeljska dela in parkovne ureditve za potrebe
rekreacije.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Dovoljene tudi umestitve telekomunikacijskih ter radio
komunikacijskih objektov.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Severno in vzhodno od planinske koče je dovoljena
umestitev telekomunikacijskih ter radio komunikacijskih
objektov.
Dovoljene ureditve arheološkega parka ter druge ureditve
v skladu s projektom Pot miru Škabrijel.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih
dovoljuje področna zakonodaja.

Predviden OPPN za prenovo
industrijske cone v gospodarsko
cono, namenjeno obrtnim,
trgovskim in poslovnim
dejavnostim.
Gradbena meja odmik 13 m od osi
Kromberške vpadnice in 12 m od
kanala Koren.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.
Ureja Odlok o LN Meblo vzhod
(Ur. l. RS, št. 3/06).
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KR-33/04

KR-37/01

LA-01

LA-01/01

KROMBERK

KROMBERK

LAZNA
LAZNA

LAZNA

LN

PIP

PIP

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Kop tehničnega kamna se sanira. Glej tudi omilitvene
ukrepe v 57. členu.
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Na parceli št.827/4, k.o. Kromberk, dovoljena umestitev
telekomunikacijskih ter radio komunikacijskih objektov.
Dovoljena ureditev parkirišča in počivališča v skladu s
projektom Pot miru Škabrijel.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih
dovoljuje področna zakonodaja.
Dovoljene ureditve razgledne točke v skladu s projektom
Pot miru Škabrijel.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Spremljajoče dejavnosti (do 50% BTP objektov) so
gostinstvo in turizem.
Dovoljene so gradnje sledečih manj zahtevnih in zahtevnih
objektov:
- 125 industrijske stavbe in skladišča
- 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
- 122202 poslovne stavbe – banke, pošte, zavarovalnice
- 122203 poslovne stavbe – druge
- 123 trgovske stavbe
- 2302 energetski objekti – le fotovoltaični sistemi kot del
strehe ali fasade obstoječih objektov
Dovoljena je gradnja drugih objektov, ki služijo dopolnjevanju
osnovne dejavnosti.
Dovoljene so vsakršne preparcelacije zemljišč za gradnjo
pod pogojem, da se s tem ne posega na načrtovane ceste in
da vse parcele ohranijo samostojne dostope do ceste.
Minimalni odmik stavb od cestišča je 2,5 m.
FZ: 0,7
Minimalna širina cestišč je 7.4 m (2x3 m vozišča in 1.4 m
hodnika za pešce).
Grafična zasnova območja v prilogi 2. Okvirna načrtovana
območja javnega dobra, rezervati cest, so vidni v grafični
prilogi 2.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

LK-01

LK-02

LK-03

LK-03/01

LK-03/02

LK-03/454

LV-01/01

LV-02/01

LV-02/02

LOKOVEC
LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKOVEC

LOKVE
LOKVE

LOKVE

LOKVE

ZS

SK

K

A

BT

BT

več rab

LN

več rab

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih
priključkov.
FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6; velikost zemljišča za gradnjo 600 –
2000 m2
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso
dovoljene.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Prenova stare šole in novogradnja, oboje za namen
turistične ponudbe in nastanitve.
Možne so umestitve tistih dejavnosti, ki ne onesnažujejo
podzemnih voda in podtalja.
Kulturni spomenik domačija Lokovec 220 je potrebno
varovati v avtentični pričevalnosti (značilna domačija
cerkljansko škofjeloškega tipa), dejavnosti pa prilagoditi letemu. Domačija naj ohrani stanovanjsko in gospodarsko
funkcijo.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Kop tehničnega kamna se sanira.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Loke so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Predviden OPPN za sanacijo
razpršene gradnje.
Pred izvedbo posegov so na
območju arheološke dediščine
obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Enote KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega
območja.
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LV-03

LV-04/01

LV-04/02

LV-05

LV-05/01

LV-05/02

LV-05/03

LV-05/04

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi
enoto LV-05/01.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0
največja dovoljena etažnost P+3
Zagotavlja se ohranjanje vedut na grič s cerkvijo.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Gradnja na podlagi arhitekturnega natečaja, ki zajema tudi
enoto LV-05/04.
Z 0,3; FZ 0,4; FI 2,0.
Največja dovoljena etažnost P+3.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na območju. Ohranja se objekt
stare šole. Zagotavlja se ohranjanje vedut na grič s
cerkvijo.
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso
dovoljene.

Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5; velikost zemljišča za gradnjo 300 –
600 m2, višina P.
Objekti naj bodo od roba gozda odmaknjeni vsaj 20 m.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev igrišča.

Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso
dovoljene.

Predviden OPPN.
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Predviden OPPN:
FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; velikost
zemljišča za gradnjo 500 – 600 m2,
višina P.
Z gradnjo se ne sme posegati na
območje varovalnega gozda.
Objekti naj bodo od roba gozda
odmaknjeni vsaj 20 m.
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
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CU
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ZS
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LV-06/01

LV-06/03

LV-07/02

LV-07/03

LV-08/01

LV-08/02

LV-09/01

LV-09/02

LV-09/03

LV-09/05

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

K

K

K

ZS

SK

SK

CU

ZP

SP

CDo

BT

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP
Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju. V čim večji možni meri naj se ohranjajo
obstoječe krajinske strukture kot so suhozidi.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Z 0,6; FZ 0,3; FI 0,5;
velikost zemljišča za gradnjo 300 – 600 m2
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov niso
dovoljene.
Z 0,4; FZ 0,4; FI 1,5; višina max P+3.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst
ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju RS,
ohranjajo v ugodnem stanju.
Največja višina P+1
FZ 0,3; Z 0,6; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600 – 2000 m2.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600 – 2000 m2
Gradnje in posegi za ureditev smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Dovoljeni so vsi posegi in objekti za potrebe obratovanja
in oskrbovanja smučišča.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Z 0,4; FZ 0,4; FI 2,0

Št.
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LV-10/04

LV-10/05

LV-10/06

LV-10/09

LV-11/03

LV-11/04

LV-11/05

LV-12/01

LV-12/02

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

LOKVE

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

ZS

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600 – 2000 m2
Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih
priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
FZ 0,3; FI 0,6;
velikost zemljišča za gradnjo 600 – 2000 m2
Dovoljene umestitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih
priključkov. Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih
zemeljskih in gradbenih posegov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališč brez komunalnih
priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za
potrebe sanitarij in prostora za pripravo hrane, piknik
prostor.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst
ter habitatni tipi, zaradi katerih so določena varovana
območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov.
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih
in gradbenih posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih
in zavarovanih vrst ter habitatni tipi, zaradi katerih
so določena varovana območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Št.
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LV-13/01

LOKVE

ZS

ZS

PIP

PIP

Na območjih prometnih površin ni dovoljeno postavljati
prometnih ovir ter nobenih nadzemnih enostavnih
objektov, razen prometne signalizacije in razsvetljave.
Dovoljene so le drevoredne in parkovne parterne ureditve,
ki ne ovirajo prometne preglednosti. Javnih odprtih
prostorov ni dovoljeno ograjevati ali njihove prehodnosti
omejevati. Na območjih javnih odprtih prostorov se
faktorje računa na celotno enoto urejanja. Območje za
pešca je dovoljeno od območij za motorni promet ločevati
le s potopnimi ali fiksnimi stebrički, razen če je drugačna
ureditev predpisana z OPPN ali z arhitekturnim
natečajem. Dovoljene so le varovalne ograje okrog igrišč
za igre z žogo ter varovalne ograje otroških vrtcev in tam,
kjer je z drugimi predpisi določeno. Postavljanje zapornic
kot samostojnih objektov ni dovoljeno.
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Nova Gorica so novogradnje
in večja zemeljska dela možna le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Nova Gorica – mestno jedro: Zaščiti in varuje se
prepoznavna lega v prostoru, značilna zasnova
modernega mesta, odnos med posameznimi stavbami in
odprtim prostorom, robove naselja in vedute na mesto.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov.
Dovoljene le ureditve, ki ne zahtevajo večjih zemeljskih in
gradbenih posegov. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in
zavarovanih vrst ter habitatni tipi, zaradi katerih so
določena varovana območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Št.
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CU

OPPN

PIP
OPPN za cesto.

Predviden OPPN.
FZ 0,3; Z 0,3; FJP 0,6
Območje je namenjeno gradnji
objektov za izvajanje dejavnosti
institucij regionalnega značaja ter
dejavnosti visokotehnoloških
institucij. Dovoljena je tudi gradnja
za potrebe izvajanja drugih na CU
dovoljenih dejavnosti, ki služijo kot
servisne dejavnosti osnovnim
dejavnostim.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest, v
prilogi 2.
Predviden OPPN za podaljšek ulice
Gradnikove brigade.

Predviden OPPN za podaljšek ulice
Gradnikove brigade.

Predviden OPPN za podaljšek Ulice
Gradnikove brigade.
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.
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NG-02

CDo

NG-01/03

FZ 0,4; Z 0,3; FJP 0,2
Ob podaljšku ulice Gradnikove brigade ter spremenjeni
trasi Vojkove ceste (SV vogal EUP) je gradnjo treba
zaključiti z objektom, ki predstavlja višinski poudarek
v osi Ulice Gradnikove brigade. Za arhitekturno rešitev
se izvede javni natečaj.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.

Št.
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OPPN za cesti.
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NG-06/01

NG-06/02

NG-06/03

NG-07/01

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

CDk

ZP

CU

ZP

CU

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP
OPPN za cesto

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gabaritov stavb se ne sme spreminjati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gabaritov stavb se ne sme spreminjati.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FI 1,2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Dovoljene so gradnje in prostorske ureditve za potrebe
mladinske in alternativne kulture.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Vzdrževane varovalne zelene površine vzdolž obvoznice s
peš in kolesarsko povezavo mesta z zelenim zaledjem.
Krajinska ureditev vodnega zadrževalnika.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervati
cest, v prilogi 2.
Predviden OPPN.
Predvidena ureditev vodnega
zadrževalnika in okolice. Obvezen
del akta je izdelava načrta krajinske
arhitekture.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.

Predviden OPPN.

Št.

22

NG-05/04

CU

NG-05/03

NOVA
GORICA

ZS

NG-05/01

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

ZD

NG-04/03

NOVA
GORICA

ZD

NG-04/02

NOVA
GORICA
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NG-08/01

NG-08/02

NG-09

NG-10

NG-11

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

PIP

PIP

OPPN

PIP

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,3, Z 0,4
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Prometno napajanje območja je potrebno urediti celovito - za
celo EUP.
Investitor mora pri gradnjah novih objektov zagotoviti
predpisano stopnjo varstva pred hrupom.
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega
dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2.

Območje Trga Evrope je prireditveni prostor. Režim na
prireditvenem prostoru se določa z občinskim odlokom.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Urejajo
Odlok o LN Ob železniški postaji
v Novi Gorici, (Ur. l. RS, št:14/06).
Odlok o OPPN Ob železniški postaji
– sever, (Ur. l. RS, št. 57/09).
Odlok o OPPN Ob železniški postaji
- jug (Ur. l. RS, št. 77/09) – samo
cesta na jugu enote

Predvidena izdelava OPPN.
Dovoljene gradnje in prostorske
ureditve za gospodarsko razvojno
raziskovalno dejavnost in
spremljajoče dejavnosti.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.

72 / 10. 10. 2014

SSs

CDo

BD

CU

OPPN

PIP

Št.

IG

CU

7980 /

23

NG-07/02

NOVA
GORICA

Stran
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NG-16/01

NG-17/02

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

SSv

CDo

SSv

OPPN

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

FZ 0,5; Z 0,2; FI 1,5; višina P+2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljene gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.
Stavbi št. 3065, k.o. Nova Gorica, se lahko spremeni
namembnost poslovnega prostora v stanovanje (dovoli se
večstanovanjski objekt).
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Predviden OPPN.
FI 2,0
Stavbe namenjene izključno
bivanju. Nadomestitev kotlovnice
ob garažni hiši z mestno stavbo.
Dovoljene gradnje za potrebe
parkiranja. Zelenih površin ni
dovoljeno zmanjševati. Ves parterni
prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor.

Predviden OPPN.
Dovoljene gradnje za potrebe
parkiranja. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Predviden OPPN.
Dovoljene gradnje za potrebe
parkiranja. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.

Št.

24

NG-14/02

SSv

NG-14/01

NOVA
GORICA

CDi

NG-13/01

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

SSe

NG-12/02

NOVA
GORICA

SSs

NG-12/01

NOVA
GORICA
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NG-19/01

NG-20

NG-21

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

CU

SSv

OPPN

OPPN

PIP

OPPN

FZ 0,6; Z 0,3; FI 2,4
Gradnja tretje faze zdravstvenega doma.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Predviden OPPN.
FZ 0,3; FI 2,0
Stavbe z javnim programom
v pritličju.
Dovoljeni so posegi za sanacijo
in dograditev parkirnih hiš
s poslovnimi programi na podlagi
strokovne rešitve za celovito
sanacijo kompleksa.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Ureja Odlok o OPPN Ob sodišču
v Novi Gorici (Ur. l. RS, št. 76/08).
Predviden OPPN za cesto.
Profil uličnega prostora med
gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni
potezi enovito na podlagi strokovne
rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest
ter gradbena linija v prilogi 2.

Predviden OPPN.
Sprememba namembnosti
v spremljajočih objektih vzdolž
Rejčeve ulice je dovoljena le, če
ohranja javni značaj parternega
prostora. Gradnje niso dovoljene.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.

Št.

CDz

CDo

7982 /
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NG-18

NOVA
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NG-25/01

26

NG-25/02

CU

NG-24/03

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

ZP

CDo

OPPN

OPPN

PIP

PIP

OPPN

OPPN

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Ureja Odlok o OPPN Kulturni center
v Novi Gorici (Ur. l. RS, št. 57/09).
Območje ploščadi med knjižnico in
gledališčem je prireditveni prostor.
Profil uličnega prostora med
gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni
potezi enovito na podlagi strokovne
rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Gradbena linija v prilogi 2.
Ureja Odlok o OPPN Kulturni center
v Novi Gorici (Ur. l. RS, št. 57/09).
Območje travnika je prireditveni
prostor.

Ureja Odlok o OPPN Ob gasilskem
domu (Ur. l. RS, št. 13/12).
Predviden OPPN za cesto.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest ter
gradbena linija v prilogi 2.
Dovoljena začasna ureditev urbanih
vrtov.
Ureja Odlok o OPPN Ob gasilskem
domu (Ur. l. RS, št. 13/12).
Predviden OPPN.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Pred izvedbo posegov so na
območju arheološke dediščine
obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Dovoljena začasna ureditev urbanih
vrtov.

Št.

NOVA
GORICA

CDv

NG-24/02

NOVA
GORICA

CDo

NG-23

NOVA
GORICA

CDo

NG-22/01

NOVA
GORICA
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CU

NG-30/01

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

Predviden OPPN.
Območje Kotalkališča je prireditveni
prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega
dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih in v
skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju
enote so predvideni naslednji
omilitveni ukrepi:

Predviden OPPN.
Gradbena meja odmik 12 m od osi
Vodovodne.
Okvirno načrtovano območje javnega
dobra, rezervat ceste, v prilogi 2.
Predviden OPPN.
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SSe

NG-28/04

CDo

NG-28/03

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

SSe

NG-28/02

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

SSv

OPPN

Ureja Odlok o OPPN Kulturni center
v Novi Gorici (Ur. l. RS, št. 57/09).
Območje parka je prireditveni
prostor.
Ureja Odlok o OPPN Kulturni center
v Novi Gorici (Ur. l. RS, št. 57/09).
Predviden OPPN.
Gradbena meja odmik 13 m od osi
Kromberške vpadnice.
Predviden OPPN.
Območje naj se nameni tudi gradnji
neprofitnih stanovanj.
V vogalu ob krožišču je gradnjo
treba zaključiti z objektom, ki
predstavlja višinski poudarek.
Za arhitekturno rešitev se izvede
javni natečaj.
Predviden OPPN.

Št.

NG-28/01

SSv

NG-27/01

OPPN

OPPN
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Št.

28

izgradnja razbremenilnika Soča
v Prvomajski ulici, ki odvaja del
meteorne vode neposredno v
Sočo, (skladno s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem št. 351611/2010/41 z dne 17.11.2011
za 1. fazo ter odsekom
odvodnika, načrtovanim v OPPN
ZBDVs za 2. fazo).
- izvedba internih povezovalnih
cest v enoti na nivoju terena,
- izvedba nasutja za območje
objekta na poplavnem, ki se
izvede na koti 90,1 m.n.m (kota
pritličja). Nasutje se izvede
samo na območjih načrtovanih
objektov. Gradnja kleti ni
dovoljena, razen v primeru
vodotesne izvedbe z ustreznimi
rešitvami odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne
nevarnosti ni dovoljeno umeščati
objektov:
- hotelskih in podobnih za
kratkotrajno namestitev,
- druge gostinske stavbe za
kratkotrajno namestitev,
- garažnih stavb,
- muzejev in knjižnic,
- stavb za zdravstvo.
Na območju srednje in male
poplavne nevarnosti se ne sme
opravljati dejavnosti,
- ki zaradi občasnega ali stalnega
zadrževanja večjega števila ljudi
lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice,
zdravilišča,…)

-
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NG-30/02

CU

OPPN
OPPN za cesto

7986 /
Št.

72 / 10. 10. 2014

29

NOVA
GORICA

ki so povezane z varovanjem in
ohranjanjem premične kulturne
dediščine ter dokumentarnega
in arhivskega gradiva.
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Usmeritve za OPPN za zahodno
mestno cesto:
Možna gradnja ceste po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih za
območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami
ali pogoji vodnega soglasja.
Delno - predviden OPPN.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih in
v skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju
enote so predvideni naslednji
omilitveni ukrepi:
- izgradnja odvodnika Soča
v Prvomajski ulici, ki odvaja del
meteorne vode neposredno v
Sočo (skladno s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem št. 351611/2010/41 z dne 17.11.2011
za 1. fazo ter odsekom
odvodnika, načrtovanim v OPPN
ZBDVs za 2. fazo).
- izvedba internih povezovalnih
cest v enoti na nivoju terena,
- izvedba nasutja za območje
objekta na poplavnem, ki se
izvede na koti 90,1 m.n.m (kota
pritličja). Nasutje se izvede

-

Stran
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ZD

SSv

NG-30/03

NG-30/04

OPPN

OPPN

Predviden OPPN.
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Usmeritve za OPPN za zahodno
mestno cesto:
Možna gradnja ceste po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih
za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami
ali pogoji vodnega soglasja.

Št.

30

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

samo na območjih načrtovanih
objektov. Gradnja kleti ni
dovoljena, razen v primeru
vodotesne izvedbe z ustreznimi
rešitvami odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne
nevarnosti ni dovoljeno umeščati
objektov:
- hotelskih in podobnih
za kratkotrajno namestitev,
- druge gostinske stavbe
za kratkotrajno namestitev,
- garažnih stavb,
- muzejev in knjižnic,
- stavb za zdravstvo.
Na območju srednje in male
poplavne nevarnosti se ne sme
opravljati dejavnosti,
- ki zaradi občasnega ali stalnega
zadrževanja večjega števila ljudi
lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice,
zdravilišča,…)
- ki so povezane z varovanjem
in ohranjanjem premične kulturne
dediščine ter dokumentarnega
in arhivskega gradiva.
Predviden OPPN.
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NG-34/01

NG-34/02

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

SSv

BT

SSs

PIP

OPPN

PIP

PIP
OPPN za cesto

Z 0,5; FI 1,2
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb
ni dovoljena. Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno
linijo ni dovoljeno. V zaledju so dovoljene parkovne

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
prikazan v grafični prilogi 2.
Z 0,5; FI 1,2
Dozidava in nadzidava obstoječih ter gradnja novih stavb
ni dovoljena. Zmanjševanje zelenih površin pred gradbeno
linijo ni dovoljeno. V zaledju so dovoljene parkovne
parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov v
podzemne garaže. Ves parterni odprti prostor, razen
tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor. Stavbe lahko imajo v pritličju javni program.
Gradbena meja ter okvirna načrtovana območja javnega
dobra in rezervat ceste v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.

Predviden OPPN.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje
na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
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NG-33/02

SSv

NG-33/01

PIP

OPPN

Št.

NOVA
GORICA

več rab

NG-31

NOVA
GORICA
NOVA
GORICA

O

NG-30/05

7988 /

NOVA
GORICA

Usmeritve za OPPN:
Območje naj se nameni tudi gradnji
neprofitnih stanovanj.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Predviden OPPN
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirna načrtovana območja
javnega dobra, rezervati cest,
v prilogi 2.

Stran
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NG-35/01

NG-35/03

NG-36/01

NG-36/02

NG-36/03

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

SSs

SB

CDi

SSs

SSv

CDo

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Št.

32

NG-34/04

NOVA
GORICA

parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali uvozov
v podzemne garaže. Ves parterni prostor, razen tistega, ki
ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Gradbena meja prikazana v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Z 0,5; FI 1,2
Dozidava in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena.
Zmanjševanje zelenih površin ni dovoljeno. Dovoljene so
parkovne parterne ureditve, ureditve parkirnih prostorov ali
uvozov v podzemne garaže. Ves parterni prostor, razen
tistega, ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti
prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja. Zelenih površin
ni dovoljeno zmanjševati.
FJP 0,5; Z 0,3; FI 1,2
Dovoljena gradnja stavb le ob podaljšku Delpinove ulice.
Dovoljene so parkovne parterne ureditve, ureditve
parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbeni meji v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
FZ 0,4; Z 0,3
Dovoljene so parkovne parterne ureditve, ureditve
parkirnih prostorov ali uvozov v podzemne garaže.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljenje gradnje za potrebe parkiranja.
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NG-37/02

NG-37/03

NG-37/04

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

NOVA
GORICA

PIP

PIP

FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju
je dovoljena le vzdolž Kidričeve ulice, dozidava
in nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena.
Gradnja je dovoljena le na podlagi skupnega
arhitekturnega natečaja za enoti NG-37/01 in NG-38/01.
Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in
nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito
na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora.
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
Dovoljene so ureditve parternega prostora na podlagi
arhitekturnega natečaja.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
V prostor med avtobusno postajo
in Erjavčevo ulico dopustna umestitev tržnice in ureditev
trga ob upoštevanju strokovnih podlag za ureditev
Rusjanovega trga.
Gradnja drugih stavb ni dovoljena, dovoljeni so le
adaptacijski in preureditveni posegi za potrebe avtobusne
postaje in dopolnilnih dejavnosti brez dozidave
in nadzidave,
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NG-37/05

NOVA
GORICA

Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Dozidava, nadzidava ali gradnja novih stavb z javnim
programom v pritličju je dovoljena le vzdolž Delpinove
ulice. Gradnja je dovoljena le na podlagi arhitekturnega
natečaja. Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih
in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Gradnja novih stavb z javnim programom v pritličju je
dovoljena le vzdolž Kidričeve ulice, dozidava in nadzidava
obstoječih stavb ni dovoljena. Gradnja je dovoljena le na
podlagi skupnega arhitekturnega natečaja za enoti NG37/01 in NG-38/01. Dovoljena je odstranitev obstoječih
enostavnih in nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih
garaž. Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in
cestiščem Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito
na podlagi strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Zmanjševanje zelenih površin med bloki ni dovoljeno.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
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NG-39/05
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NG-39/03

NG-39/04

CDi

NG-39/02
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CDo

CDo

SSv

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

FI 0,5
Dovoljeni gradbeni posegi ter parterne ureditve za potrebe
otroškega varstva.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,3; Z 0,5
Dovoljene stavbe z javnim programom v pritličju. Ves
parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
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FZ 0,4; Z 0,3; FI 2,5
Dovoljene so parkovne ureditve parternega prostora.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 1,2
Dovoljena je gradnja novih stavb z javnim programom v
pritličju na mestu objektov ohranjenih domačij. Dozidava in
nadzidava obstoječih stavb ni dovoljena.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Dovoljena je odstranitev obstoječih enostavnih in
nezahtevnih objektov ter gradnja podzemnih garaž.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena linija v prilogi 2.
Z 0,4
Pred stavbami vzdolž ulice Tolminskih puntarjev dovoljena
le enovita parkovna ureditev.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,5
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SSv

NG-46

PIP
OPPN
OPPN za cesto

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Vodni zadrževalnik. Ohranjajo naj se habitati ogroženih in
zavarovanih vrst ter habitatni tipi, ki se prednostno, glede
na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju
RS, ohranjajo v ugodnem stanju.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno funkcijo
varovanih enot.
Za potrebe sakralnega centra so dovoljene gradnje ter
parkovne in parterne ureditve.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Dovoljena gradnja nezahtevnega objekta za lastne
potrebe – enoetažna pritlična lopa izven območja
plazljivosti.
Znotraj območja KD so možni posegi, ki so v skladu s
kulturno funkcijo varovanih enot.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Objekti namenjeni izključno bivanju.
Dovoljena etažnost P+2.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih
ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni
naslednji omilitveni ukrepi:

Dovoljene gradnje za potrebe bencinskega servisa.

Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Usmeritve za OPPN:
Možna gradnja ceste po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih
za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami
ali pogoji vodnega soglasja.
Delno - predviden OPPN
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Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je
javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste, je
viden v grafični prilogi 2.
Možne gradnje stavb po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih in v
skladu s smernicami ali pogoji
vodnega soglasja.
Za sanacijo poplav na območju
enote so predvideni naslednji
omilitveni ukrepi:
- izgradnja razbremenilnika ZBDVs
v Sočo, ki odvaja del meteorne
vode neposredno v Sočo,
(skladno s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem
št. 351-611/2010/41 z dne
17.11.2011 za prvo fazo ter
odsekom odvodnika, načrtovanim
v OPPN ZBDVs za drugo fazo),
- izvedba internih povezovalnih
cest v enoti na nivoju terena,
- izvedba nasutja za območje
objekta na poplavnem, ki se
izvede na koti 90,1 m.n.m (kota
pritličja). Nasutje se izvede samo
na območjih načrtovanih objektov.
Gradnja kleti ni dovoljena, razen
v primeru vodotesne izvedbe
z ustreznimi rešitvami odvajanje
vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne
nevarnosti ni dovoljeno umeščati
objektov:
- garažnih stavb,
- drugih gradbeno inženirskih
objektov za šport,…

7994 /
Št.
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- izgradnja odvodnika ZBDVs v Sočo, ki odvaja del
meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s
pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351611/2010/41 z dne 17.11.2011 za 1. fazo ter odsekom
odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs za 2. fazo),
- izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju
terena,
- izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki
se izvede na koti 90,1 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se
izvede samo na območjih načrtovanih objektov.
Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne
izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanje vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
umeščati objektov:
- garažnih stavb,
- drugih gradbeno inženirskih objektov za šport,…
Na območju srednje poplavne nevarnosti se lahko umešča
tudi
- energetske objekte – le kot dele streh.
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne
sme opravljati dejavnosti,
- ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega
števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo
zdravje (bolnišnice, zdravilišča,…)
- ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične
kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega
gradiva.

Stran
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NG-47/01

SSv

PIP
OPPN za cesto

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Gradnja mogoča na podlagi izvedenega javnega
arhitekturnega natečaja Ob Streliški ulici.
Min FI 1,2; max FI 1,5
Severna gradbena meja objekta je oddaljena 15 m od
zunanje meje vodnega zemljišča potoka Koren, jugozahodna
gradbena meja pa 10 m od roba Rafutske ceste.
Na severni gradbeni meji je max višina objekta 18 m.
Možne gradnje stavb po predhodno izvedenih omilitvenih
ukrepih in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.
Za sanacijo poplav na območju enote so predvideni
naslednji omilitveni ukrepi:
- izgradnja odvodnika v Prvomajski ulici, ki odvaja del
meteorne vode neposredno v Sočo, (skladno s
pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351611/2010/41 z dne 17.11.2011 za 1. fazo ter odsekom
odvodnika načrtovanim v OPPN ZBDVs Soča za 2.
fazo),
- izvedba internih povezovalnih cest v enoti na nivoju

Št.
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NOVA
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Na območju srednje poplavne
nevarnosti se lahko umešča tudi
- energetske objekte – le kot dele
streh.
Na območju srednje in male
poplavne nevarnosti se ne sme
opravljati dejavnosti,
- ki zaradi občasnega ali stalnega
zadrževanja večjega števila ljudi
lahko škodljivo vplivajo na
človekovo zdravje (bolnišnice,
zdravilišča,…)
- -ki so povezane z varovanjem in
ohranjanjem premične kulturne
dediščine ter dokumentarnega in
arhivskega gradiva.
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Usmeritve za OPPN:
Možna gradnja ceste po predhodno
izvedenih omilitvenih ukrepih
za območje (izgradnja odvodnika
v Sočo) in v skladu s smernicami
ali pogoji vodnega soglasja.
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NG-48/02

NOVA
GORICA

SB

SB

OPPN

Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge Korna
za peš in kolesarski promet.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja, okvirno načrtovano območje javnega dobra,
rezervat ceste in gradbena meja so prikazana v grafični
prilogi 2.
Dovoljena gradnja na podlagi izvedenega javnega
arhitekturnega natečaja.
Dovoljena gradnja za potrebe šolstva na podlagi
arhitekturnega natečaja. Dovoljene parkovne in parterne
ureditve vzdolž struge Korna za peš in kolesarski promet.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor. Gradbena

Predviden OPPN.
Ves parterni prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati,
je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
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terena,
- izvedba nasutja za območje objekta na poplavnem, ki
se izvede na koti 90,2 m.n.m (kota pritličja). Nasutje se
izvede samo na območjih načrtovanih objektov.
Gradnja kleti ni dovoljena, razen v primeru vodotesne
izvedbe z ustreznimi rešitvami odvajanja vod iz kleti,
Na območju srednje poplavne nevarnosti ni dovoljeno
umeščati objektov:
- garažnih stavb,
Na območju srednje in male poplavne nevarnosti se ne
sme opravljati dejavnosti,
- ki zaradi občasnega ali stalnega zadrževanja večjega
števila ljudi lahko škodljivo vplivajo na človekovo
zdravje (bolnišnice, zdravilišča,…)
- ki so povezane z varovanjem in ohranjanjem premične
kulturne dediščine ter dokumentarnega in arhivskega
gradiva.
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FZ 0,6; Z 0,3; FI 1,2
Stavbe v celoti namenjene bivanju. Koridor za notranjo
povezovalno cesto na zahodnem robu enote.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Stavbe v celoti namenjene bivanju.
Med Prvomajsko ulico in stavbami so dovoljene le
parkovne ureditve parterja ter ureditev površin za peš in
kolesarski promet.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Stavbe namenjene izključno bivanju.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,6; Z 0,2; FI 3,5; največja višina P+6
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Južni del območja naj se nameni gradnji neprofitnih
stanovanj skladno z že pridobljeno natečajno rešitvijo za
območje ob železniški postaji.

Delno urejata Odlok o LN Ob
železniški postaji v Novi Gorici,
(Ur. l. RS, št. 14/06) in
Odlok o OPPN Ob železniški postaji
– jug, (Ur. l. RS, št. 77/09).
Delno ureja Odlok o LN Ob
železniški postaji v Novi Gorici,
Ur. l. RS, št. 14/06

Št.
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NOVA
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meja, okvirno načrtovano območje javnega dobra,
rezervat ceste, prikazani v prilogi 2.
Dovoljena začasna ureditev urbanih vrtov.
FZ 0,2; Z 0,4; FI 1,2
Dovoljene parkovne in parterne ureditve vzdolž struge
Korna za peš in kolesarski promet.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
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CU

CDo

CDi

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Dopustne so gradnje in parterne ureditve za potrebe
športa. Omogočena mora biti dostopnost za intervencijska
vozila, pešce in kolesarje do vseh športnih objektov v
enoti. Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,5; FI 2,5
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
FZ 0,3; FI 1,2
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati.
Stavbe namenjene izključno bivanju.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,5; FJP 0,4; FI 2,5; FP 5,0
Zelenih površin ni dovoljeno zmanjševati. Dovoljena
gradnja objektov za potrebe šolskega programa z
dopolnilnimi dejavnostmi.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,4; FI 2,0
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbena meja v prilogi 2.
FZ 0,4; FI 1,6; FJP 0,4
Na območjih parkirišč za Kulturnim domom in Trgovsko
hišo je potrebno vzpostaviti odprte javne površine.
Območje Bevkovega trga je prireditveni prostor.
Profil uličnega prostora med gradbeno linijo in cestiščem
Kidričeve ulice urejen na celotni potezi enovito na podlagi
strokovne rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbene meje in linije v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Št.
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NG-58

NG-59
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OS-01/03

OS-01/04

OSEK

OSEK

CU

ZS

SK

PO

PO

CU

PIP

PIP

PIP

PIP
OPPN za ceste

OPPN

PIP

Dovoljene so ureditve športnih igrišč. Ni dovoljena gradnja
stavb. Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na tem območju.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na tem območju.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Osek so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Gradbena meja na vzhodnem delu v prilogi 2.

Gradnja novih objektov in enotna ureditev uličnega profila
med gradbeno linijo in cestiščem na podlagi strokovne
rešitve za ureditev Kidričeve ulice.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Gradbene meje in linije v prilogi 2.
Enote dediščine se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ureja OPPN - Načrt o LN za
obvoznico Kromberk – Solkan
(Ur. l. RS, št: 78/98).
Predviden OPPN.
Za posamezne ceste in njihove
odseke predvideni OPPN.
Usmeritve za OPPN Zahodna
mestna cesta: gradnja je možna po
predhodno izvedenih omilitvenih
ukrepih za območje (izgradnja
odvodnika v Sočo) in v skladu
s smernicami ali pogoji vodnega
soglasja.

Št.

42

OS-01/01

OSEK

OSEK
OSEK

NG-57/02

NOVA
GORICA
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7999

OS-02/01

OS-02/06

OS-05/02

OS-08/01

OZ-04

OZ-05/01

OZ-05/02

OZ-09

OZ-09/01

OZ-09/02

OZ-10/02

OSEK

OSEK

OSEK

OSEK

OZELJAN
OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

OZELJAN

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat ceste,
prikazan v grafični prilogi št. 9.
Ureditev parkirišča, gradnja za potrebe turistične
dejavnosti avtokampa.
Dopustna spremljajoča dejavnost je tudi bivanje.
Ureditev avtokampa. Dovoljeno zasajevanje avtohtone
drevnine ter sadnega drevja. Zasajanje zimzelenih in
drugih neavtohtonih živic ter postavljanje umetnih pregrad
ni dovoljeno. Po potrebi se z ustreznimi protihrupnimi
ukrepi zmanjša nivo obremenjenosti s hrupom na
dovoljeno raven.
Območje je namenjeno umestitvi konjeniškega športa.
Predvidi se predvsem ureditve terena za manežo,
hipodrom, izpuste.
Vzdolž Lijaka naj se ohranja dovolj širok pas zemljišč, ki
bodo omogočala renaturacijo regulirane struge. Ob

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Gradnja v skladu z izvedenim arhitekturnim natečajem.

Pokopališče naj se ne širi na parc. št. 1708/2.
Gradnje in drugi posegi na območju kulturnega spomenika
in njegovem vplivnem območju morajo upoštevati
varstvene režime iz načrta o njegovem zavarovanju.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja
prehodnost obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Osek– vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj naselja,
prepoznavno lego v prostoru, značilno naselbinsko
zasnovo, odnos med posameznimi stavbami in odprtim
prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Gradbena meja na severozahodnem delu v prilogi 2.

Predviden OPPN.
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K

ZS

BT

več rab

SSe

SSe

več rab

ZS

ZP

PIP

PIP

PIP

Št.

ZK

SK

več rab
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OSEK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

A 080

OZELJAN

PS-02/01

PS-02/03

PS-03/029

PRESERJE

PRESERJE

PRESERJE

A

SK

SK

SK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP
OPPN za cesto
PIP

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Preserje so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Preserje – del zaselka Vrh: Zaščiti in varuje se
zgodovinski značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru,
značilna naselbinska zasnova, odnos med posameznimi
stavbami in odprtim prostorom, robove naselja in vedute
na zaselek.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Na območju je kot spremljajoča dejavnost dovoljena tudi
dejavnost skladiščenja.
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Potok so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Okvirna načrtovana območja javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Dovoljene gradnje in drugi posegi za potrebe športnega
strelišča znotraj območja opuščenega kopa.

Za cesto predviden OPPN
za obvoznico Dornberk.

Št.

44

PS-01

ZS

PO-02/02

PRESERJE

SK

PO-01/01

PS

več rab

A

SK

PO-01

POTOK PRI
DORNBERKU
POTOK PRI
DORNBERKU
POTOK PRI
DORNBERKU
PRESERJE
PRESERJE

POTOK PRI DORNBERKU
POTOK PRI
PO
DORNBERKU

OZ-12/02

OZELJAN

vodotokih in melioracijskih kanalih se ohranja zeleni pas.
Prepovedani so posegi, ki povečujejo poplavno
ogroženost. Zasajevanje dovoljeno le z avtohtonimi
vrstami.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.Za novogradnje, nadzidave in dozidave vzdolž
ceste je, zaradi ohranjanja vedut na spomenik, potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
Dovoljena je umestitev objekta za industrijo – kamnoseške
delavnice za potrebe obstoječe dejavnosti.
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8001

PV-01

PV-01/02

PV-01/03

PV-01/06

PV-02/01

PV-02/02

PV-03/01

PV-03/02

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

PRISTAVA

OPPN za cesto

OPPN za cesto

PIP

OPPN

Dovoljena dejavnost v opuščeni carinarnici tudi gostinstvo,
turizem in družbene dejavnosti.

Na območju plazljivosti stopnje PL4 novogradnje niso
dovoljene, dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa
le na podlagi analize stabilnosti tal.
Minimalna gradbena parcela je 1200 m2.

Na skrajnem severnem delu območja zaradi plazljivosti
novogradnje niso dovoljene, večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
je prikazan v prilogi 2.

Predviden OPPN.
Predvidena prostorska ureditev
naj vključuje čim več obstoječe
drevnine.

Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
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ZD

ZD

SSe

CDi

ZP

CDo

PIP

PIP
OPPN za cesto.

Št.

SSe

več rab

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Pristava so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
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PV

PRISTAVA
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PR-02

PR-03

PR-03/06

PR-04

PR-05

PR-06/01

PR-07/01

PR-08/01

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

PRVAČINA

SK

IG

BC

več rab

CU

SK

več rab

več rab

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Prvačina so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo.
Prvačina – vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski
značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
FZ 0,2; Z 0,6.
Prostorske ureditve naj omogočajo ohranjanje
naravovarstvenih vsebin na območju.
Predviden OPPN.
Enota KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega
območja. Gradnja ni mogoča
do celovite rešitve zmanjšanja
poplavne nevarnosti Vipave.
Dejavnosti je potrebno umeščati
tako, da raven hrupa na bližnjih
stanovanjskih območjih ne presega
dovoljenih vrednosti.

Št.

46

PR

PRVAČINA
PRVAČINA
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8003

RA-07

RA-09

RA-09/02

RA-10

RAVNICA

RAVNICA

RAVNICA

RAVNICA

47

več rab

CU

RD-03

RD-04

BT

RD-02

PIP
OPPN za cesto

PIP
OPPN za cesto

PIP

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Rožna Dolina so
novogradnje in večja zemeljska dela možni le na podlagi
analize stabilnosti terena.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.

Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Predviden OPPN za zahodno
mestno cesto.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
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ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA

več rab

BT

PIP

PIP

PIP

Št.

več rab

SK

več rab

Potrebno je upoštevati omejitve in obveznosti za
vodovarstvena območja, v skladu z občinskimi načrti.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ureditev parkirišča in informacijske točke za jadralce in
padalce. Gradnja za turistične dejavnosti.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu..
Območje vzletišča za jadralce in padalce. Dovoljena
postavitev urbane opreme ob rob gozda. Prostorske
ureditve naj omogočajo ohranjanje naravovarstvenih
vsebin na območju. Gradnja objektov in novih dostopov ni
dovoljena. Posamezne degradirane površine je potrebno
sanirati. Ohranja se oblikovani gozdni rob.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

8004 /

ROŽNA DOLINA
ROŽNA
RD
DOLINA

RA-04

RAVNICA

RAVNICA
RAVNICA
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ZP

CDi

CU

SSv

SSe

RD-10

RD-11/01

RD-13/01

RD-15/01

RD-16/01

CU

RD-09/01

CU

RD-07

CU

CU

RD-06

RD-08

CU

RD-04/01

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Dovoljena dopolnitev niza stavb.

Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor. FZ 0,6; Z 0,2; FI 1,6.
Območje ima en prometni priključek na Vipavsko cesto in
enega na Šempetrsko cesto. Ohranja naj se zeleni pas ob
Vrtojbici, kamor se lahko umešča peš in kolesarske poti in
takšen odmik od cestišč, da se lahko uredi kolesarsko pot,
pločnik in zeleni pas.
Gradbene meje in okvirno načrtovano območje javnega
dobra, rezervat ceste, prikazan v prilogi 2.
Eno in dvodružinska stanovanjska gradnja ni dovoljena.

Ureja Odlok o OPPN Rožna Dolina
III (Ur. l. RS, št. 76/08, 33/09).
Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
Gradnja stanovanjskih stavb
ni dovoljena.
Pri prometnem napajanju enote je
potrebno poiskati celovite rešitve.
Ohranja naj se zeleni pas ob
Vrtojbici, kamor se lahko umešča peš
in kolesarske poti.
Gradbene meje in okvirno
načrtovano območje javnega dobra,
rezervat ceste, prikazan v prilogi 2.

Št.

48

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
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8005

RD-20/07

RD-20/08

RD-20/09

RD-20/10

ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA

ROŽNA
DOLINA

ZD

ZD

ZD

SSv

BT

OPPN

OPPN

OPPN

PIP

OPPN

OPPN

OPPN

Tri in več stanovanjska gradnja namenjena izključno
bivanju. Max etažnost P+2.
Na parcelah enodružinskih hiš veljajo določila SSe.

Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
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RD-20/04

ROŽNA
DOLINA

VI

VI

RD-20/01

PIP

Na območju koridorja daljnovoda 110 kV je stanovanjska
gradnja možna samo v primeru predhodne podzemne
izvedbe daljnovoda.
Ves parterni prostor, razen tistega, ki ga je dovoljeno
ograjevati, je javni odprti prostor.
Novogradnje niso dovoljene.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Št.

RD-20/02

SSe

RD-19/02

PIP

PIP
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ROŽNA
DOLINA
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RD-17/01

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
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DOLINA

SSe

RD-16/02
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SSe

IG

IK

O

RD-21/04

RD-21/05

RD-21/11

RD-21/13

RD-23

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA

50

več rab

SSe

CDo

RD-24

RD-25/01

RD-26/03

več rab

PIP

PIP

OPPN

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

Novogradnje niso dovoljene.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Izgradnja bencinskega servisa s spremljajočimi
dejavnostmi.

Prostorske ureditve naj se načrtujejo v čim večji
oddaljenosti od vodotoka.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od
odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod
pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov
in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih
elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost
vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti
doseženih gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna
sečnja (gozd s posebnim namenom).
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Dopustna spremljajoča dejavnost tudi bivanje.

Ureja Odlok o LN Center za
ravnanje z odpadki Nova Gorica
(Ur. l. RS, št: 58/11).
Ureja Odlok o OPPN Parkovšče
(Ur. l. RS, št. 3/08, 39/09)

Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.
Ureja Odlok o LN za suhi
zadrževalnik Pikol (Uradno glasilo,
št. 5/95).
Glej tudi omilitvene ukrepe
v 57. členu.

Št.

ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA
ROŽNA
DOLINA

SSe

RD-21

ROŽNA
DOLINA

ZD

RD-20/12

ROŽNA
DOLINA

ZD

RD-20/11

ROŽNA
DOLINA
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8007

RD-30

ROŽNA
DOLINA

SO

SO-04/01

SO-04/02

SOLKAN
SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

ZS

BC

K

PIP

PIP

PIP

Solkan – naselje: v delu, ki prepoznan za naselbinsko
kulturno dediščino, se zaščiti in varuje zgodovinski značaj
naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute nanj.
Ohraniti je potrebno ključne elemente naselbinske
zasnove, predvsem obcestni stavbni niz ob Ulici IX
korpusa z notranjimi dvorišči, robove naselja in vedute na
okoliško krajino. Pri vilah se ohranja razmerje med odprtim
in pozidanim prostorom.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ob Soči naj se ohrani obstoječi pas vegetacije. Dovoljene
so gradnje objektov za potrebe športa, rekreacije in
gostinstva ter mladinskega turizma.
Gozd na poplavnem območju naj se ohrani.
Gradnja objektov ni dovoljena. Dovoljene so prostorske
ureditve za potrebe športa in rekreacije. Ob Soči naj se
ohrani obstoječi pas vegetacije.

Na območju možna ureditev travnatih igrišč in postavitev
urbane opreme.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od
odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod
pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov
in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih
elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost
vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti
doseženih gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna
sečnja (gozd s posebnim namenom).
Za vplivno območje plazu ureja tudi
Uredba o DLN za vplivno območje
plazu Podmark v občini ŠempeterVrtojba (Ur. l. RS, št. 110/05).
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SA-02/01

SAKSID

DLN
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Št.

več rab

več rab
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SO-06

SO-07/01

SOLKAN

SOLKAN

SSs

več rab

več rab

PIP

OPPN

OPPN

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je
dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska
gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.

Urejata Odlok o LN Športni park
Solkan, (Ur. l. RS, št. 65/06,
sprememba 2/07) in Odlok o OPPN
za ZBDVs (ur. l. RS, št. 76/10).
Pred izvedbo posegov so na
območju arheološke dediščine
obvezne predhodne arheološke
raziskave.
Obstoječi gozd in poplavne
površine znotraj SO-05/07
in SO-05/08 naj se ohranja.
Predviden OPPN.
Sočasno s pridobivanjem apnenca je
potrebno zagotoviti okoljsko in
krajinsko sanacijo območja v skladu
s končno namensko rabo, ko bo ta
predvidena, ter oblikovati temu
skladne prostorske izvedbene
pogoje. Pri načrtovanju izkoriščanja
je potrebno upoštevati krajinsko sliko
umestitve historičnega jedra Solkana
in sliko naravnih vrat v Soško dolino.
Maksimalna dnevna proizvodnja
apna je 200 ton/dan.
Obvezni del OPPN je načrt krajinske
arhitekture.
Enota KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega
območja.

Št.

52

SO-05

SOLKAN
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8009

SO-07/04

SO-08/01

SO-09/01

SO-09/02

SO-10

SO-11/01

SO-11/02

SO-11/04

SO-11/05

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

Cdo

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

OPPN

OPPN

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je
dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska
gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.
FZ 0,4; FZP 0,3
Stavbe z javnim programom v pritličju.
Dovoljeni le parkovni ureditveni posegi.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki
zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.

Z 0,1; FI 1,6

Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je
dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska
gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki
zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
Predviden OPPN.
Delno ureja Odlok o OPPN ZBDVs
(Ur. l. RS, št. 76/2010).
Dovoljene so le tiste gospodarske
dejavnosti, ki ne bodo prekomerno
obremenjevale okolja in negativno
vplivale na zdravje prebivalcev v
sosednjih stanovanjskih stavbah.
Ureja odlok o OPPN Poslovna cona
Solkan, (Ur. l. RS, št: 97/09).
Predviden OPPN.
Z 0,1; FP 5

Ureja Odlok o OPPN za ZBDVs
(Ur. l. RS, št. 76/2010).
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SSv

SSs
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SO-12/02

SO-12/05

SO-13/01

SO-13/02

SO-14/01

SO-15/01

SO-15/02

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

ZP

CU

SSs

SSs

CDo

CDo

SSs

BT

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.

FI 2
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih ob Ulici IX korpusa. V ozadju enote je
dovoljena tudi prostostoječa enodružinska stanovanjska
gradnja po določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.
Dovoljene so le tiste spremembe namembnosti in rabe, ki
zagotavljajo predpisano stopnjo varovanja pred hrupom.
FZ 0,4; Z 0,3; FP 3
Ves parterni odprti prostor, razen tistega, ki ga je
dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno je zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih ob ulicah. V ozadju enote je dovoljena tudi
prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po
določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.
Z 0,1; FI 1,4
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih. V ozadju enote je dovoljena tudi
prostostoječa enodružinska stanovanjska gradnja po
določilih za SSe, z višinskim gabaritom P+1.
Spremljajoče dejavnosti lahko dosežejo 100% BTP
posameznega objekta.
Predviden OPPN.
Enote KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega
območja.

Št.

54

SO-12/01

SOLKAN
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8011

SO-18/01

SO-18/02

SO-19/01

SO-20/01

SO-20/03

SO-20/04

SO-21/01

SO-22/01

SO-22/02

SO-22/03

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

Vzdrževanje varovalne zelene površine vzdolž obvoznice
s peš in kolesarsko povezavo z zelenim zaledjem
in Novo Gorico.
Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne
arheološke raziskave.
FZ 0,3; Z 0,5; FI 0,6; FP 2,5
Dovoljena le gradnja objektov za potrebe šolskega
programa. Ves parterni odprti prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Na objektu stare šole se ohranja tlorisne in višinske
gabarite ter zunanjščino objekta, neustrezno nadvišanje
je potrebno sanirati.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih.
Zunanjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljeno
spreminjati. Oblike streh ni dovoljeno spreminjati.
FZ 0,7
Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo predpisano
stopnjo varovanja pred hrupom.
Dovoljeno zapolnjevanje vrzeli v že vzpostavljenih
stavbnih nizih.
Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega
natečaja. Ves parterni odprti prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Vse ureditve so dovoljene le na podlagi arhitekturnega
natečaja. Ves parterni odprti prostor, razen tistega,
ki ga je dovoljeno ograjevati, je javni odprti prostor.
Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, v prilogi 2.
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ZP
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CDo

SSs

SSs
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SO-23

SO-24

SO-25

SOLKAN

SOLKAN

SOLKAN

PIP

PIP

PIP

IK

več rab

PIP

OPPN

OPPN

PIP

OPPN

SK

več rab

PC

PC

več rab

SSv

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije objektov, ki so od
odlagališča oddaljeni manj kot 600 m, so dopustne le pod
pogojem, da odlagališče ni v vidnem polju oken, balkonov
in vhodnih vrat oziroma, da je orientacija navedenih
elementov takšna, da je preprečena geografska vidnost
vseh načrtovanih faz odlagališča in v prihodnosti
doseženih gabaritov odlagalnih polj.
V oddaljenosti 300 m od odlagališča možna le sanitarna
sečnja (gozd s posebnim namenom).

Spodnja Branica – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski
značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Ureja Odlok o LN za obvoznico
Solkan (Uradne objave, št. 78/98,
63/01).
Ureja Odlok o LN za obvoznico
Solkan (Uradne objave, št. 78/98,
63/01).

Predviden OPPN.
Okvirno načrtovano območje
javnega dobra, rezervat ceste,
v prilogi 2.
Višinski poudarek na vogalu ob novi
cesti. Višina ostalih gradenj
omejena na P+1.
Predviden OPPN za Vojkovo cesto.

Št.

56

SPODNJA
SB-01/01
BRANICA
SPODNJA
SB-01/02
BRANICA
STARA GORA
STARA
SG-01
GORA

SPODNJA BRANICA
SPODNJA
SB-01
BRANICA

SO-22/04

SOLKAN
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8013

ST-02

STESKE

ŠE-02/02

ŠE-02/03

SE-02/05

ŠE-02/06

ŠE-03

ŠE-07/02

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

SSe

SK

CDi

ZP

ZP

CU

več rab

OPPN

PIP

PIP

OPPN

OPPN

OPPN

PIP

PIP

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Šempas - vaško jedro: zaščiti in varuje se zgodovinski
značaj naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.

V območju dediščine so možni posegi v skladu s kulturno
funkcijo varovanih enot KD.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.

Predviden OPPN.
Enota KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega območja.
Predviden OPPN.
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ŠE-01

ŠEMPAS
ŠEMPAS

CDv

PIP

PIP

Dovoljene tudi ureditve površin za potrebe krajevne
skupnosti.

Št.

SVETA GORA
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ŠE-10/09

ŠE-12

ŠE-13/01

ŠE-13/02

ŠV

ŠV-01

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠEMPAS

ŠMAVER
ŠMAVER

ŠMAVER

več rab

ZS

O

LN

CU

A

OPPN

PIP

PIP

RPN

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Šmaver so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da se zagotavlja
prehodnost obvodnega pasu v širini vsaj 10 m.

Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja. Na območju kulturnega spomenika
Domačija Šempas 59, kjer je predvideno zaokroževanje
območja samotne kmetije, se zaščiti in varuje odnos med
posameznimi stavbami in ambientom, odnos do odprtega
prostora, prepoznana lega v prostoru, veduta in okoliška
krajina. Novogradnje niso dovoljene.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Ureja Odlok o LN Športni park
Solkan, (Ur. l. RS, št. 65/06,
sprememba 2/07).

Predviden RPN.
Od meje telesa hitre ceste morajo
biti vsi načrtovani posegi
odmaknjeni vsaj 7 m.
Širitev območja pridobivanja
mineralnih surovin je možna pod
pogojem, da se za celotno območje
glinokopa Okroglica izdela
medobčinski podrobni prostorski
načrt (regionalni prostorski načrt),
ki bo predvidel tudi sanacijo
obstoječega kopa ter določil faznost
izrabe.

Št.

58

ŠE-09/068

ŠEMPAS
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8015

ŠM-01/05

ŠM-01/06

ŠM-06

ŠM-07

ŠM-09/087

ŠM-09/118

TA

ŠMIHEL

ŠMIHEL

ŠMIHEL

ŠMIHEL

ŠMIHEL

ŠMIHEL

TABOR
TABOR

A

A

več rab

SK

PIP

PIP

DLN

PIP

PIP

PIP

V vplivnem območje naselbinske dediščine Tabor nad
Dornberkom – vas novogradnje ob obstoječih objektih niso
dovoljene. Pri notranjem razvoju naselja (rekonstrukcije,
obnovitve, itd.) je potrebno ohraniti enoten gabarit objektov,
kot tudi naselbinsko zasnovo. V največji možni meri naj se
varuje tudi ohranjeni del grajskega obzidja.
Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena znotraj naselja Tabor je potrebno za
izdelavo PGD za novogradnje izdelati analize stabilnosti
terena.

Pred zemeljskimi posegi so potrebne predhodne arheološke
raziskave.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi.

Ureja Uredba o LN za vplivno
območje plazu Šmihel v MONG,
(Ur. l. RS, št: 81/06)
Pred zemeljskimi posegi so potrebne
predhodne arheološke raziskave.
Enota KD se varuje na avtentični
lokaciji v okviru varovanega območja.

Št.

K

BT

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Šmihel so novogradnje in
večja zemeljska dela možni le na podlagi analize
stabilnosti terena.
Umestitve objektov za potrebe dejavnosti možne na parc.
št. 606* in 3699, k.o. Šmihel, ob glavni cesti možna
umestitev tribun za gledalce. Ureditev parkirišč na
površinah ob glavni cesti. Posegi so dopustni le na
podlagi arhitekturne zasnove za celotno EUP, ki jo potrdi
občinska služba, pristojna za urejanje prostora.
Območje pretežno namenjeno pristajanju jadralnih
padalcev in zmajarjev.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.

8016 /
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TA-02/03

TA-02/033

TR-01

TR-02

TR-02/01

TR-04/02

TR-04/03

TR-05/03

TR-07/02

TR-10

TABOR

TABOR

TRNOVO
TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

SK

SK

CU

ZP

ZD

SSe

več rab

IG

A

BT

več rab

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

OPPN

PIP

PIP
OPPN za cesto
PIP

Ohranjajo naj se habitati ogroženih in zavarovanih vrst ter
habitatni tipi, ki se prednostno, glede na druge habitatne
tipe, prisotne na celotnem območju RS, ohranjajo v
ugodnem stanju.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
V delu enote, ki se nahaja na območju krajinskega parka,
gradnja ni dovoljena.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Okvirno načrtovano območje javnega dobra, rezervat
ceste, je viden v grafični prilogi 2.
Po potrebi se z ustreznimi protihrupnimi ukrepi zmanjša
nivo obremenjenosti s hrupom na dovoljeno raven.
Gradnje v pasu 5 m ob potoku Lenivšček niso dovoljene.

Predviden OPPN.
Dovoljene vse vrste stanovanjskih
površin.

Predviden OPPN.
Pri umestitvi dejavnosti je potrebno
preveriti vpliv na stanje voda.
Ohranjajo naj se habitati ogroženih
in zavarovanih vrst ter habitatni tipi,
ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem
območju RS, ohranjajo v ugodnem
stanju.
Na območju naj se v čim večji
možni meri ohranja vegetacija.

Predviden OPPN za obvoznico
Dornberk.

Št.
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8017

TR-11/03

TR-12

TR-13/01

VI

VI-01/02

VI-02/02

VI-05/01

VI-05/02

VI-06

TRNOVO

TRNOVO

TRNOVO

VITOVLJE
VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

več rab

SK

SK

SK

ZK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

PIP

PIP

Na območjih pogojno stabilnega ali labilnega in pretežno
nestabilnega terena v naselju Vitovlje so novogradnje,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela možni le na
podlagi analize stabilnosti terena.
V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo KD.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.
Na območju plazljivosti novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja zemeljska dela pa le na
podlagi analize stabilnosti tal.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.
Vitovlje – vas: zaščiti in varuje se zgodovinski značaj
naselja, prepoznavna lega v prostoru, značilna
naselbinska zasnova, odnos med posameznimi stavbami
in odprtim prostorom, robove naselja in vedute na zaselek.

Ureditev piknik prostorov in počivališča brez komunalnih
priključkov.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Svetilke ne smejo sevati nad vodoravnico in ne smejo
sevati UV spektra svetlobe.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Predviden OPPN.
Ureditev avtokampa.

Št.

BT

več rab

f

ZS
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TR-11/02

TRNOVO
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VI-07

VI-08

VI-08/02

VI-08/04

VI-09/059

VO-02

VO-04/01

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VITOVLJE

VOGLARJI
VOGLARJI

VOGLARJI

K

SK

A

ZS

CDv

več rab

BT

IK

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

OPPN

PIP

Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Ureditev počivališča brez komunalnih priključkov ter
parkirišča.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.

Gradnje in drugi posegi na območjih kulturnih spomenikov
in njihovih vplivnih območjih morajo upoštevati varstvene
režime iz načrtov o njihovih zavarovanjih.
Enote KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru varovanega
območja.
Območje kulturne dediščine je potrebno ohranjati v
obstoječem stanju. Možni so posegi, ki so v skladu s kulturno
funkcijo varovanih enot KD.
Ureditev piknik prostorov s komunalno infrastrukturo za
potrebe sanitarij in prostora za pripravo hrane. Na delu
enote, ki posega na območje naravovarstvenih vsebin,
objektov ni dovoljeno postavljati.
Glej tudi omilitvene ukrepe v 57. členu.
Pred izvedbo posegov so na območju arheološke
dediščine obvezne predhodne arheološke raziskave.

Območje namenjeno intenzivni pridelavi rastlin.
Predviden OPPN.
Ureditev in sanacija obstoječega
prireditvenega prostora.
V okviru sanacije je potrebno v
največji možni meri zagotoviti
ponovno pogozditev območja z
avtohtono vegetacijo.
Na območju plazljivosti
novogradnje niso dovoljene,
dozidave, nadzidave in večja
zemeljska dela pa le na podlagi
analize stabilnosti tal.

Št.

62

VI-06/04

VITOVLJE
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8019

ZA-01/01

ZA-01/03

ZA-04/01

ZA-05/01

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZALOŠČE

ZP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

V območju sakralne dediščine so možni posegi v skladu s
sakralno funkcijo.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Niso dovoljeni posegi, ki bi okrnili veduto na kulturni
spomenik. Dovoljene so parkovne in parterne ureditve za
sakralno rabo.
Na območju poplav je gradnja možna po zagotovitvi
poplavne varnosti.
Enota KD se varuje na avtentični lokaciji v okviru
varovanega območja.

Št.

SK

CDv

SK

več rab

8020 /
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ZA-01

ZALOŠČE
ZALOŠČE

Stran
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42. člen
110. člen postane 109. člen.
43. člen
V 111. členu se v osemnajsti alineji za navedbo »08/10«
vstavi vejica in besedilo »109/11 obvezna razlaga«.
V dvajseti alineji se številka »8« nadomesti z »9«.
Doda se alineja z besedilom »Odlok o OPPN Vodovodna
(Uradni list RS, št. 10/2014)«.
111. člen postane 110. člen.
44. člen
V 112. členu se za besedo »predpisih« vstavi vejica in
besedilo »razen če so določbe tega odloka za investitorja
ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva
investitor«.
45. člen
112. člen postane 111. člen.
46. člen
113. člen postane 112. člen.
47. člen
114. člen postane 113. člen
48. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3500-2/2013-192
Nova Gorica, dne 18. septembra 2014
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

Stran
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1

Gradbeno
inženirski objekti








1

1

Stavbe






VRSTA OBJEKTA / NRP

OGRAJA

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

E

O

K1

K2

G

1

1

SSv

1

1

SP

1

1

SB

1

1

SK

1

1

A

1

1

CU

1

1

CDi

1

1

CDz

1

1

CDv

1

1

CDk

1

1

CDo

1

1

IP

1

1

IG

1

1

IK

1

1

BT

1

1

BD

1

1

BC

1

1

ZS

1

1

SSv

1

SP

1

SB

1

SK
1

A
1

CU
1

CDi
1

CDz
1

CDv
1

CDk

1

CDo

2

IP

2

IG

2

IK

2

BT

2

BD

2

BC

4

ZS

5

ZP

4

1

1

ZD

ZD

4

1

1

ZK

3

ZK

+

1

1

PŽ

2

PŽ

+

1

1

PC

2

PC

+

1

1

PO

2

PO

+

1

1

E

2

E

+

1

1

O

2

O

K1

K2

3

2

2

3

K2

K1

G

4

5

5

G

VI

4

VI

VC

VC

VC

+

LN

4

LN

+

LN

1

1 – Dovoljena višina ograje 2 m, ograja mora biti nad višino 1.60 m transparentna. Znotraj območij naselij protihrupne ograje niso dovoljene. Ograjevanje znotraj območja Nove Gorice ni dovoljeno. Ograje ne smejo
prekinjati javnih poti. Ograje morajo biti transparentne.
2 – Dovoljena višina do 3 m, nad višino 1,5 m mora biti ograja transparentna. Znotraj območij naselij protihrupne ograje niso dovoljene.
3 – Le kot varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno,

SSs

SSe

4

1

1

ZP

VI

72 / 10. 10. 2014

4.

SB

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
+
+
+
4
4
4
4
Pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
1 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor,
2 - ob rekonstrukcijah lokalnih cest - samo nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt,
3 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni silos,
4 - vsi razen cestni silos,
5 - s soglasjem upravljavca gozda, površina do vključno 40 m2.

1

SSs

SSe

Pomožni cestni
objekti

SP

+
4
2
3
+
+
+
+
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
5
6
+
+
+
+
+
+
Male stavbe so lahko zgrajene le na parceli objekta, h kateremu se gradijo in sicer najdlje za čas njegovega obstoja. Stavba, h kateri se gradijo, mora biti legalna. Pogoj ne velja za rabe ZS in ZP.
Vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Največja višina male stavbe je 3,5 m.
Male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore.
Samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za stavbe na rabah ZS in ZP.
1 – izključno na servisnem delu parcele, ne pred ulično fasado,
2 – dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica. Stavb se ne sme umeščati na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore,
3 – površina do vključno 20 m2,
4 – za vrstne hiše: dovoljeni objekti nadstrešek, uta, senčnica; stavbe se sme postavljati le na vrtnem delu parcele,
5 – v skupni površini do 150 m2 na EUP,
6 – samo en objekt na EUP, površina do vključno 20 m2

SSv

POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI

VRSTA OBJEKTA/
NRP

3.












SSs

Št.

SSe

MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE POZIDAVE (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)

2.

8022 /

VRSTA OBJEKTA /
NRP

MAJHNA STAVBA (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)

1.

PRILOGA 1 - DOPUSTNI NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVA GORICA- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1

Stran
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CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

1

PO

E

1

E

O

1

O

K1

2

K1

K2

2

K2

G

1

G

VI

VI

VC

VC

LN

LN

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK



1

SSe

SSe

SSv

SP

SB

SK

A

SSs

SSv

SP

SB

SK

1
1
1
1
1
1
1 – samo vkopan ali do velikosti 5 m3

SSs

A

CU

1

CU

CDi

1

CDi

CDz

1

CDz

CDv

1

CDv

CDk

1

CDk

CDo

1

CDo

+

IP

IP

+

IG

IG

IK

+

IK

BT

1

BT

BD

1

BD

1

SP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Objekt mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam.
3 – v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca,

SSv

BD

SSs

BC

1

BC

1

BC

ZS

1

ZS

1

ZS

ZP

1

ZP

1

ZP

ZD

1

ZD

1

ZD

ZK

1

ZK

1

ZK

PŽ

+

PŽ

PŽ

PC

+

PC

PC

PO

+

PO

PO

E

+

E

1

E

O

+

O

1

O

K1

+

K1

+

K1

K2

+

K2

+

K2

G

G

G

VI

VI

VI

VC

VC

VC

LN

LN

LN

2

Stran

VRSTA OBJEKTA /
NRP

CDv

BT

SSe

VODNJAK, VODOMET

VRSTA OBJEKTA /
NRP

BD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
2
Objekt mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam ali gre za MČN, ki je javna infrastruktura.
1 – V primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
2 – Samo zmogljivost do 50 PE, v primeru, ko priključitev ni na javno kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca ter samo za potrebe objektov A in SK v kolikor znotraj A ali SK ni mogoče najti
ustrezne lokacije za objekt, znotraj pasu 50 m od roba stavbnih zemljišč.

SSe

REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)




BT
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9.

CU

Št.

8.

A

NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)





VRSTA OBJEKTA /
NRP

7.

SK

1

SB

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi.
2 - Dopustno le v okviru agromelioracije.

SP

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

6.




SSv

PC

SSs

PŽ

SSe

PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

5.




4 – Izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje). Ograje morajo biti transparentne.
5 – Parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste ograj morajo biti transparentne, s čimer
omogočajo pogled
na zeleno površino. Maksimalna višina 1,5 m. Zidovi niso dovoljeni.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVA GORICA- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1
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8023

+

+

+

+

+

+

+

+

SSv

SB

SK

A

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

+

CDi

CDz

+

CDz

CDv

+

CDv

CDk

+

CDk

CDo

+

CDo

IP

+

IP

IG

+

IG

IK

+

IK

+

BT

+

BT

+

BD

+

BD

+

+

+

SP

SSv

SSv

SSs

+

+

SSe

SSs

SSe

SP

+

SB

SB

+

SK

SK

+

A

A

+

CU

CU

+

CDi

CDi

+

+

+

+

+

IP

CDo

CDo

CDk

CDk

CDv

CDv

CDz

CDz

IP

+

IG

IG

+

IK

IK

+

BT

BT

+

BD

VRSTA OBJEKTA / NRP



1

1

1

SSv

1

SP

1

SB

1

SK
1

A
1

CU

1 – dovoljena le športna igrišča do 1000 m2

SSs

SSe
1

CDi
1

CDz
1

CDv
1

CDk

1

CDo

1

IP

1

IG

1

IK

+

BT

+

BC

BD

1

BD

ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

POMOL

VRSTA
OBJEKTA / NRP

CU

+

BC

+

BC

+

ZS

+

ZS

+

ZP

+

ZP

+

ZD

+

ZD

+

ZK

+

ZK

+

PŽ

+

PŽ

+

PC

+

PC

+

PO

+

PO

+

E

+

E

+

O

+

O

+

K1

1

K1

+

K2

1

K2

+

G

+

G

VI

+

VI

VC

VC

+

BC

BC

+

ZS

+

+

ZD

1

ZP

+

+

ZS

ZP

ZS

+

ZP

1

ZD

+

ZD

+

ZK

1

ZK

ZK

+

PŽ

PŽ

PŽ

+

PC

PC

PC

+

PO

PO

PO

+

E

1

E

E

+

O

1

O

O

K1

K1

K1

K2

K2

K2

+

+

G

G

G

VI

VI

VI

VC

+

VC

VC

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
+
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Objekt mora biti locirani na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za objekte na namenskih rabah ZS, ZP, ZK, PC, PŽ, PO ter za javna parkirišča.
2
Na EUP z namensko rabo ZS in ZP je dovoljeno postaviti en objekt (eno parkirišče do velikosti 200 m ) na 0.5 ha površin.
1 – Dovoljena tudi parkirna mesta za avtobuse in tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil.
2 – Dovoljene tudi parkirne površine, namenjene avtodomom.

SSe

SP

+
+
+
+
+
+
+
1 - gradnja cestnih priključkov ni dovoljena

SSs

+

LN

LN

+

LN

+

LN

+

LN

3
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14.

+

KOLESARSKA POT, PEŠ POT, GOZDNA POT IN PODOBNE






VRSTA OBJEKTA /
NRP

13.

+


SSe

SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE

VRSTA OBJEKTA /
NRP

12.

+

Št.

11.

+

PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GOSPODARSKE JAVNE INFRATSRUKTURE IN DALJINSKEGA OGREVANJA

+

8024 /

10.

+

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVA GORICA- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1
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+

1
+

1

A

+

1

CU

+

1

CDz

+

1

CDv

+

1

CDk

+

1

CDo

+

1

IP

+

1

IG

+

1

IK

+

1

BT

+

1

BD

+

1

BC

VRSTA OBJEKTA /
NRP

+

1

ZS

+

1

ZP

+

1

ZD

+

1

ZK

+

1

PŽ

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

2

+

1

PC

PO

2

+

1

PO

E

2

+

1

E

O

2

+

1

O

K1

+

1

K1

K2

+

1

K2

G

2

1

G

VI

2

+

VI

VC

+

+

VC

LN

1

LN

SSs

SSv

SP

SB

1

SK

+
2

A

CU

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

+

IK

3

BT

BD

3

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

SSe

SSs

SSv

SP

SB

+

+

+

+

A

SK

CU

CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

+

+

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

ZK

PŽ

PC

PO

+
+
Objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta. Največja višina do vključno 6 m, razen čebelnjakov, ki so največ lahko visoki do vključno 3 m.
2
1 - Površine do 20 m površine, lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
2 - Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.
3 - Samo za potrebe konjeništva.
4 – Samo čebelnjaki do 20 m2, lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje.

SSe

CDi

E

E

O

O

4
2

2

K2

K2

4

K1

K1

3

G

28

G

VI

VI

VC

+

VC

LN

LN

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 – Objekte za oglaševanje je dovoljeno umeščati s soglasjem občine na podlagi arhitekturnega načrta. Brez soglasja občine je dovoljeno nameščanje panojev na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano
gradbeno dovoljenje. Objektov za oglaševanje ni dopustno postavljati na konstrukcije in ograje nadvozov, mostov in predorov. Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja dejavnost
in na parcelah teh objektov. Z umestitvijo objektov za oglaševanje se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih javnih površin. Dovoljene površine do vključno 12 m2 in višine 5 m.

SSe

POMOŽNI KMETIJSKO – GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)







+

1

CDi

Stran

Stolpni silosi

+

1

SK
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Stavbe

+

1

SB

Št.

18.

Ribogojnice

Stavbe

+

1

SP

OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali)



VRSTA OBJEKTA /
NRP

17.

+

1

SSv

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Bazen mora biti lociran na parceli objekta, namenjeni gradnji stavbe, razen če naprava služi več stavbam.
Površina bazena se upošteva pri izračunu stopnje izkoriščenosti parcele.
1 - Zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250 m3) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m3).
2 – Le v primerih zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema.

+

1

SSs

OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE

VRSTA OBJEKTA /
NRP

16.






Namakalni sistemi: vsi

Bazen

Prostornina razlivne vode

SSe

VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP

15.
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SSe

+

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

+

SSs

+

SSv

+

SP

+

SB

+

SK

+

A

+

CU

+

CDi

+

CDz

SSe

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

CU

CDi

CDz

POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI OBJEKT IN POMOŽNI OBJEKT NA SMUČIŠČU

Gradbenoinženirski
objekti

Stavbe

SSv

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD

BC

ZS

ZP

ZD

CDv

+

CDv

CDk

+

CDk

CDo

+

CDo

IP

+

IP

IG

+

IG

IK

+

IK

BT

+

BT

BD

+

BD

BC

+

BC

+

+

ZS

+

ZS

ZP

+

ZP

ZD

+

ZD

+
+
+
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta. Največja višina do vključno 6 m.

SSs

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT

VRSTA OBJEKTA /
NRP

Vsi

+

1
+

1

ZK

+

ZK

ZK

PŽ

+

PŽ

PŽ

PC

+

PC

PC

PO

+

PO

PO

E

+

E

E

O

+

O

O

K1

K1

K1

K2

K2

K2

G

+

G

G

VI

+

VI

VI

VC

+

VC

VC

LN

+

LN

LN

5
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VRSTA OBJEKTA /
NRP

20.



SSe

OBJEKTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA /
NRP

+

+

+
1 - Grajena gozdna prometnica ni dovoljena.
2 – Dovoljena višina do 5 m.
3 – Samo krmišča brez priključkov na GJI do površine 40 m2 in posegi skladno z gozdnogospodarskim načrtom.
4 – pritličen, enoetažen objekt površine do vključno 40 m2, vsi razen kleti in vinske kleti
Gradnja na robu stavbnih površin:
Gradnja vseh objektov površine do vključno 40 m2, razen kleti in vinske kleti je možna, v kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva in sicer znotraj 30 m pasu od roba stavbnih zemljišč. Zagotovljena mora biti
funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja objekta je možna, kadar ima investitor v obdelavi najmanj 0,5 ha njiv,
oziroma drugih primerljivih kmetijskih površin in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se lahko postavi 1 objekt. Objekt ne sme imeti lastnih
priključkov na GJI. Gradnja ni možna na območju agrooperacij.
Od objektov površine do vključno 150 m2 in višine do vključno 3 m je možna le gradnja rastlinjakov v kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva in sicer znotraj 30 m pasu od roba stavbnih zemljišč.
Zagotovljena mora biti funkcionalna povezanost s sedežem kmetijskega gospodarstva. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja objekta je možna, kadar ima investitor v obdelavi
najmanj 1 ha njiv, oziroma drugih primerljivih kmetijskih površin in je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (KMG – MID). Objekt ne sme imeti lastnih priključkov na GJI.
Gradnja v odprtem prostoru:
Gradnja vseh objektov površine do vključno 40 m2, razen kleti in vinske kleti je možna, ko ima investitor v obdelavi v enem kosu najmanj 1 ha njiv ali drugih primerljivih kmetijskih površin, je vpisan v register
kmetijskih gospodarstev. Objekt ne sme imeti priključkov na GJI. Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se lahko postavi 1 objekt. Gradnja ni možna na območju agrooperacij in na območjih kulturne
krajine.
Od objektov površine do vključno 150 m2 in višine do vključno 3 m je možna le gradnja krmišč pod pogoji, da ima investitor v obdelavi v enem kosu najmanj 4 ha pašnikov ali 2 ha travnikov, je vpisan v register
kmetijskih gospodarstev in je sedež kmetijskega gospodarstva od obdelovalnega kompleksa oddaljen najmanj 1 km. Objekt ne sme imeti priključkov na GJI. Za potrebe enega kmetijskega gospodarstva se
lahko postavi 1 objekt. Gradnja ni možna na območju agrooperacij in na območjih kulturne krajine.

+

+

Št.
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+

Zbiralnik gnojnice ali
gnojevke

8026 /

Gozdne prometnice

+

Gradbeno inženirski
objekti

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MESTNE OBČINE NOVA GORICA- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1

Stran
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1

1

1

SSv

1

SB

1

SK

1

A

1

CU

Objekt za telekomunikacijsko
opremo
Telekomunikacijske
antene in oddajniki



Bazne postaje

1

CDi

1

CDz

1

CDv

1

CDk

1

CDo

1

IP

1

IG

1

IK

1
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1

BD

1
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SSv
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A
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CDi

CDz

CDv

CDk

CDo

IP

IG

IK

BT

BD
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ZS

1

1

ZS

ZP

1

1

ZP

ZD

1

1

ZD

ZK

1

1

ZK

PŽ

1

1

PŽ

PC

1

1

PC

PO

1

1

PO

E

1

1

E

O

1

1

O

K1

2

2

K1

K2

2

2

K2

G

1

1

G

VI

VI

VC

1

1

VC
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1

1

LN

SSs

SSv

SP

SB

SK

A

1

1

1

CDi

1

CDz

1

1

CDv

1

1

CDk

1

1

CDo

1

1

IP

1

1

IG

1

1

IK

1

1

BT

1

1

BD

1

1

BC

ZS

ZP

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 - Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo, pristojno za prostor.
2 – Niso dovoljeni na uličnih fasadah in kvalitetnih vedutah. Lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo, pristojno za prostor.
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CU

1

1

ZD

ZK

2

1

1

PŽ

2

1

1
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2

1

1

PO

2

1

1

E

2

1

1

O

2

1

K1

2

1

1
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2

1

1

G
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2

1

1
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2

1

1
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1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Objekti proizvodi so enoetažni, pritlični, strop je hkrati streha objekta.
1 – proizvode oz prefabrikate se obravnava glede na namembnost objekta. Na podlagi namembnosti se jih razvrsti med kategorije enostavnih in nezahtevnih objektov ter na podlagi tega upošteva predpisane
posebne pogoje (če je proizvod garaža na CU se obravnava po določilih objektov za male stavbe na CU).
2 - Dovoljeno je umeščati tudi objekte, ki presegajo določila o velikosti za enostavne in nezahtevne objekte. V tem primeru se jih gradi skladno z določili, ki so predpisana za manj zahtevne objekte enake
namembnosti.

SSs

BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI



1



SSe

1

SP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2 – Samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

1

SSs

PROIZVOD - PREFABRIKAT




VRSTA OBJEKTA /
NRP

24.

Stavbe

VRSTA
OBJEKTA /
NRP

23.

Gradbeno
inženirski objekti

Stavbe

SSe

POMOŽNI OBJEKT NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN NARAVNIH POJAVOV

VRSTA OBJEKTA
/ NRP
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Št.

72 / 10. 10. 2014 /
Stran

8027

Stran

8028 /

Št.

72 / 10. 10. 2014
PIRAN

2995.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku
postopka izdelave sprememb in dopolnitev
PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)

RAZGLAŠAM
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave
sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana po skrajšanem postopku, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Piran na izredni seji dne 4. septembra 2014.
Št. 3505-17/2014
Piran, dne 29. septembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – ZureP-1) in 31. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine
Piran na 3. izredni seji dne 4. 9. 2014 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka
izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11,
13 na območju Strunjana
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku
postopka izdelave Sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1),
Seča (8), Karbonar–Lucan (9), Sečovlje (11) In Liminjan–Vinjole–Krog (13) v Občini Piran (Ur. obj. št. 34/90, 4/91, 41/99,
54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) v nadaljevanju: Sprememb in
dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13, ki je bil sprejet dne 28. 8. 2012
in objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/12. Začasni ukrepi se
sprejmejo za del območja, ki ga bo urejal PUP 1, 8, 9, 11, 13,
in sicer za območje dela Strunjana (v nadaljevanju: zavarovano
območje).
2. člen
Ta odlok se sprejme zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, ker bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena
oziroma znatno otežena oziroma ker se bodo sicer bistveno
zvišali stroški njene izvedbe ali bodo za njeno izvedbo potrebni
znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov
nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
Sprejem predvidenega PUP 1, 8, 9, 11, 13, je utemeljen
na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09), sprejem izvedbenega akta za zavarovano
območje pa je utemeljen tudi na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 26/98,
22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03,
26/04, 36/04).
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4. člen
Zavarovano območje obsega zemljišča s sledečimi parcelnimi številkami:
k.o. Portorož: 2002/2, 2002/3, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/1, 2013/2, 2015,
2016, 2017/2, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023, 2025/1,
2025/2, 2025/3, 2026/3, 2026/5, 2029, 2030, 2035, 2036,
2038, 2039, 2040, 2045, 2145/1, 2046/1, 2046/2, 2146/1,
2147/1 in 2149.
5. člen
Na zavarovanem območju je prepovedano:
– izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni
dokončno.
Na zavarovanem območju so kljub prepovedim iz prvega
odstavka dovoljene gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna
in druga infrastruktura ter rekonstrukcija objektov znotraj obstoječih tlorisnih gabaritov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje
objektov in za bivanje in delo prebivalcev na zavarovanem
območju.
Z dnem uveljavitve tega odloka je prepovedano izdati
gradbena dovoljenja oziroma dovoljenja za poseg v prostor.
Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka
izda dovoljenje za poseg v prostor, nosi stroške, ki bi utegnili
nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
Začasni ukrepi veljajo do sprejema PUP 1, 8, 9, 11, 13,
vendar največ štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-17/2014
Piran, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09
e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 – testo unico 2)

PROMULGO
il Decreto sulle misure provvisorie, necessarie per proteggere l'assetto del territorio ai sensi della Delibera d’avvio
stesura delle modifiche ed integrazioni alle CAT 1, 8, 9, 11, 13
– per la zona di Strugnano, approvato dal Consiglio comunale
del Comune di Pirano nella seduta straordinaria del 4 settembre 2014.
N. 3505-17/2014
Pirano, 29 settembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l'art. 81 della Legge sull'assetto del territorio
(Gazzetta Ufficiale RS, no. 110/02, 8/2003 – ZUreP-1 – nel
prosieguo Legge sul territorio) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo
unico 2), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella
3ª seduta straordinaria il giorno 4 settembre 2014 approva
il seguente
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DECRETO
sulle misure provvisorie, necessarie per
proteggere l'assetto del territorio ai sensi della
delibera d’avvio stesura delle modifiche ed
integrazioni alle CAT 1, 8, 9, 11, 13 – per la zona
di Strugnano
Art. 1
Con il presente decreto si approvano le misure provvisorie per proteggere la zona di assetto del territorio ai sensi
della Delibera d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni
al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le unità di
pianificazione Strugnano (1), Sezza (8), Carbonaro – Luzzano
(9), Sicciole (11) e Limignano–Vignole–Sant’Onofrio (13) nel
Comune di Pirano (Boll. Uff. delle PN, n. 34/90, 4/91, 41/99,
54/02, 3/04, 28/08, 15/09, 4/10) nel prosieguo: Modifiche ed
integrazioni alle CAT n. 1, 8, 9, 11, 13, approvata il 28/8/2012 e
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 69/12. Le misure temporanee sono approvate per una parte
della zona che verrà regolata dalle CAT 1, 8, 9, 11, 13, e cioè la
zona di una parte di Strugnano (nel prosieguo: l'area protetta).
Art. 2
Il presente decreto è adottato per prevenire il fondato
rischio; in caso contrario l'attuazione della sistemazione del territorio sarà impossibilitata ossia resa assai più difficile, perché
aumenterà significativamente il costo della sua realizzazione;
ovvero per la sua messa in atto sarà necessario un maggiore
intervento nei diritti ed e negli interessi legittimi dei proprietari
di immobili e altri soggetti interessati.
Art. 3
L'approvazione delle previste CAT 1, 8, 9, 11, 13 si basa
sulla Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale
RS, no. 33/07, 108/09), l'adozione dell'atto di attuazione per
l'area protetta poggia anche sulle Modifiche ed integrazioni
alle componenti territoriali del piano a lungo e a medio termine
del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, n. 26/98,
22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03,
26/04, 36/04).
Art. 4
L'area protetta è costituita dalle seguenti particelle catastali:
c.c. Portorose: 2002/2, 2002/3, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013/1, 2013/2, 2015, 2016,
2017/2, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023, 2025/1, 2025/2,
2025/3, 2026/3, 2026/5, 2029, 2030, 2035, 2036, 2038, 2039,
2040, 2045, 2145/1, 2046/1, 2046/2, 2146/1, 2147/1 e 2149.
Art. 5
Nell'area protetta è vietato:
– realizzare opere per le quali la concessione edilizia non
è ancora definitiva.
Nell'area protetta, nonostante i divieti di cui nel primo
comma, sono ammissibili le opere di costruzione atte a migliorare le infrastrutture comunali ed altre infrastrutture, la ricostruzione degli edifici esistenti all'interno delle dimensioni di pianta
indispensabile per la manutenzione degli edifici stessi nonché
per la vita e il lavoro dei cittadini residenti nella zona protetta.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è vietato rilasciare licenze edilizie o autorizzazioni per gli
interventi nel territorio. L'Unità amministrativa, che contrariamente al divieto di cui nel primo comma, autorizza l'intervento in zona
dovrà sostenere i costi che ne potrebbero derivare al titolare.
Art. 6
I provvedimenti provvisori restano in vigore fino all'approvazione delle CAT 1, 8, 9, 11, 13, ma non più di quattro anni
successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3505-17/2014
Pirano, 4 settembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2996.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za
parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012

Na podlagi 13., 15., 30., 34. in 35. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (UO PN št. 49/2003, 35/2004
in 15/2008) župan Občine Piran sprejema

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi tarif za
parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
1.
S tem sklepom se spremeni in dopolni obstoječi Sklep o
določitvi tarif za parkirnine, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29/12 (20. 4. 2012) in ki upošteva tudi dve spremembi
sklepa objavljenih v Uradnem listu RS, št. 20 (8. 3. 2013) ter v
Uradnem listu RS, št. 48 (27. 6. 2014).
2.
Spremembe in dopolnitve sklepa so naslednje:
– v točki 7, v zadnjem (a) odstavku se besedilo ''12 €''
spremeni in glasi ''v višini tarife dnevnega parkiranja, ki velja
za posamično parkirišče''.
– doda se nova 9. točka sklepa, ki glasi:
''Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v
primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število
parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev, z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze.''
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 34404-3/1999-13
Piran, dne 15. septembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visti gli articoli 13, 15, 30, 34 e 35 del Decreto sulla
regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano
(Bollettino ufficiale delle PN, n. 49/2003, 35/2004 e 15/2008) il
Sindaco del Comune di Pirano approva la seguente

DELIBERA
di modifica alla Delibera sull’ammontare delle
tariffe di parcheggio n. 34404-3/1999-12
del 12. 4. 2012
1.
Con la presente delibera è modificata ed integrata la
Delibera sull’ammontare delle tariffe di parcheggio, pubblicata
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sulla Gazzetta Ufficiale della RS, no. 29/12 del 20. 4. 2012,
in osservanza, altresì, delle altre due modifiche alla delibera
stessa, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della RS, n. 20, dell'
8. 3. 2013 e n. 48, del 27. 6. 2014.
2.
Le modifiche ed integrazioni alla delibera sono, come
segue:
– al punto 7, nell'ultimo comma (a) il testo »per l'importo
di 12 euro« è modificato e recita: »per l'importo equivalente
alla tariffa giornaliera relativa al singolo parcheggio pubblico«.
– si aggiunge un nuovo punto 9 della delibera, come
segue:
Il gestore dei parcheggi, in caso di rilascio di un numero
eccessivo di abbonamenti rispetto al numero effettivo di posti
auto, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'emissione di abbonamenti su tutti i parcheggi pubblici compreso
l'autosilo di Arze, al fine di impedire la congestione di tali parcheggi e dell'autosilo di Arze stesso.
3.
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 34404-3/1999-13
Pirano, 15 settembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2997.

Rezultati 1. kroga lokalnih volitev dne
5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna
komisija Piran objavlja

REZULTATE
1. kroga lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014
Skupno število volivcev z območja občine je 15.304, v
volilne imenike vpisanih je 15.304 volivcev, glasovalo je 6.794
volivcev, volilna udeležba je bila 44,39 %.
VOLITVE ZA ŽUPANA:
Oddanih glasovnic je bilo 6.792. Neveljavnih glasovnic
je bilo 160.
POSAMEZNI KANDIDATI SO DOBILI NASLEDNJE ŠTEVILO GLASOV:
Zap. št.

Kandidat

Predlagatelj

Št. glasov

% glasov

1.

PETER BOSSMAN

SOCIALNI DEMOKRATI

3.139

47,33 %

2.

SEBASTJAN JERETIČ

SLOVENIJA ZA VEDNO

2.143

32,31 %

3.

IRENA DOLINŠEK

OLJKA

488

7,36 %

4.

ROMANA KAČIČ

SMC STRANKA MIRA CERARJA

314

4,73 %

5.

STANISLAVA PREMRU LOVŠIN

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

301

4,54 %

6.

TATJANA VOJ

ZAVEZNIŠTVO ZA PIRAN

163

2,46 %

7.

TILEN FABE

STRANKA AKACIJE

84

1,27 %

Uradni list Republike Slovenije
Ker noben kandidat ni dobil večine veljavnih glasov, se
glede na določbe drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi 2. krog volitev med kandidatoma, ki sta
dobila največ glasov. To sta:
1. Peter Bossman – Socialni demokrati
2. Sebastjan Jeretič – Slovenija za vedno
Drugi krog volitev župana občine Piran bo v nedeljo,
19. 10. 2014.
VOLITVE V OBČINSKI SVET:
Oddanih glasovnic je bilo 6.790. Neveljavnih glasovnic
je bilo 282.
POSAMEZNE LISTE KANDIDATOV SO DOBILE NASLEDNJE ŠTEVILO MANDATOV V OBČINSKEM SVETU:
Zap.
št.

IME LISTE/
PREDLAGATELJA

IME IN PRIIMEK
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Št.

1.

MEIRA HOT

SOCIALNI DEMOKRATI

2.

DALIBOR LEGEN

SOCIALNI DEMOKRATI

3.

VOJKA ŠTULAR

SOCIALNI DEMOKRATI

4.

SERGEJ FIKFAK

SOCIALNI DEMOKRATI

Stran
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KRAJEVNA SKUPNOST PORTOROŽ
Slavko Ivančić

410

36.51

Irena Dolinšek

257

22.89

Sergej Fikfak

248

22.08

Dragica Mekiš

243

21.64

Dušan Puh

209

18.61

Tatjana Kosovel

202

17.99

Franko Fičur

824

34.51

Stanislava Premru Lovšin

440

18.43

Patrik Ipavec

349

14.61

Onelio Bernetič

333

13.94

Mladen Škerbec

311

13.02

Bojan Troha

296

12.40

256

36.01

KRAJEVNA SKUPNOST LUCIJA

KRAJEVNA SKUPNOST SEČOVLJE

5.

PETER BOSSMAN

SOCIALNI DEMOKRATI

6.

MOJCA ŠVONJA

SOCIALNI DEMOKRATI

Denis Fakin

7.

ALEN RADOJKOVIČ

SOCIALNI DEMOKRATI

Karlo Radovac

115

16.17

8.

JERICA MAKORIČ
ŠPELIČ

SOCIALNI DEMOKRATI

Aleksander Jelenič

102

14.35

9.

JELENA RADIČ

SLOVENIJA ZA VEDNO

Ariana Buzleta

93

13.08

10.

ROBERT JAKIN

SLOVENIJA ZA VEDNO

Isabel Petronio

91

12.80

11.

MARJAN JERETIČ

SLOVENIJA ZA VEDNO

Jerica Makorič Špelič

90

12.66

12.

MILOŠ STEGOVEC

SLOVENIJA ZA VEDNO

13.

NELI ROMANELLO

SLOVENIJA ZA VEDNO

Ingrid Šuber Maraspin

94

39.83

14.

SLAVKO IVANČIĆ

SMC STRANKA MIRA
CERARJA

Michele Trani

78

33.05

Gianfranco Giassi

73

30.93

Branko Trbižan

68

28.81

Petra Špeh

72

43.37

Boštjan Debernardi

61

36.75

Damjan Grbec

56

33.73

Rožana Špeh

50

30.12

Kristijan Prodan

46

27.71

Aljoša Pucer

74

64.91

Matej Prodan

66

57.89

Davor Kolenc

52

45.61

Anja Kolenc Forštnarič

48

42.11

Bruno Peroša

42

36.84

Robert Titan

49

49.00

Iztok Plahuta

37

37.00

Dean Grižon

36

36.00

15.

ANDREJ KORENIKA

SMC STRANKA MIRA
CERARJA

16.

DENIS FAKIN

SMC STRANKA MIRA
CERARJA

17.

MILICA MASLO BEZER

DESUS DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

KRAJEVNA SKUPNOST SV. PETER

18.

STANISLAVA PREMRU
LOVŠIN

DESUS – DEMOKRATIČNA
STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

19.

SNJEŽANA REBERNIK

OLJKA

20.

LUČANO GROZIČ

OLJKA

21.

ROSSANA SFILIGOJ
POLH

SLOVENSKA
DEMOKRATSKA STRANKA

22.

FRANC KRAŠEVEC

PJN

VOLITVE V SVET KRAJEVNIH SKUPNOSTI:
Oddanih glasovnic je bilo 6.784 glasovnic. Neveljavnih
glasovnic je bilo 402.
V svete krajevnih skupnosti so bili izvoljeni naslednji člani:
Kandidat

KRAJEVNA SKUPNOST STRUNJAN

Št. glasov % glasov

KRAJEVNA SKUPNOST PIRAN

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA VAS

KRAJEVNA SKUPNOST PADNA

Meira Hot

400

25.91

Urška Stanič

34

34.00

Lorna Lovrečič

304

19.69

Almir Rekić

33

33.00

Danijel Lovšin

273

17.68

Milica Maslo Bezer

247

16.00

Tilan Damijani

237

15.35

Lili Žigo-Radoslav

232

15.03

Piran, dne 8. oktobra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Piran
Selma Bobera-Stanovnik l.r.
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Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih
volitvah 2014, 5. oktobra 2014 za volitve
predstavnikov italijanske narodne skupnosti
v Občini Piran

RELAZIONE
sull’ esito delle elezioni amministrative locali
2014 per le elezioni dei rappresentanti della
comunità nazionale italiana
nel Comune di Pirano
POROČILO
o izidih glasovanja na lokalnih volitvah 2014,
5. oktobra 2014 za volitve predstavnikov
italijanske narodne skupnosti v Občini Piran
– a membri del Consiglio comunale del Comune di Pirano/za člane Občinskega sveta Občine Piran;
– a membri dei Consigli delle Comunità locali di Pirano,
Portorose, Strugnano e Lucia/za člane svetov Krajevnih skupnosti Piran, Portorož, Strunjan in Lucija;
– a membri del Consiglio della Comunità autogestita della
nazionalità italiana Pirano/za člane Sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti Piran.
1. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministrative locali del 5 ottobre 2014 a membri del Consiglio comunale
del Comune di Pirano – rappresentanti della comunità nazionale italiana/Podatki o izidu glasovanja na lokalnih volitvah,
5. oktobra 2014 za člane Občinskega sveta Občine Piran –
predstavnike italijanske narodne skupnosti
Numero di elettori/
Število volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

1100

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

486

44,18

0

0

486

44,18 %

Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Partecipanti in base all’ certificato Glasovalo s potrdilom
Participazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj

Visto l’esito della votazione degli elettori risultano eletti i
seguenti tre (3) candidati/Na podlagi glasovanja volivcev so bili
izvoljeni naslednji trije (3) kandidati:
Posizione/mesto

Candidato/kandidat

N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

1.

BRUNO FONDA

261

25,07 %

2.

MANUELA ROJEC

217

20,85 %

3.

DANIJELA SORGO

191

18,35 %

2. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministrative locali del 5 ottobre 2014 a membro del Consiglio della
Comunità locale di Pirano – rappresentante della comunità
nazionale italiana/Podatki o izidu glasovanja na lokalnih volitvah, 5. oktobra 2014 za člana sveta Krajevne skupnosti Piran
– predstavnika italijanske narodne skupnosti
Numero di elettori/
Število volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

194

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

104

53,61

0

0

104

53,61 %

Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Partecipanti in base all’ certificato/Glasovalo s potrdilom
Partecipazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj
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Visto l’esito della votazione degli elettori è stata eletta
la candidata/Na podlagi glasovanja volivcev je bila izvoljena
kandidatka:
Posiz./mesto
1.

Candidato/kandidat
DANIELA PALIAGA JANKOVIĆ

N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

86

100

3. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministrative locali del 5 ottobre 2014 a membro del Consiglio della
Comunità locale di Portorose – rappresentante della comunità nazionale italiana/Podatki o izidu glasovanja na lokalnih
volitvah, 5. oktobra 2014 za člana sveta Krajevne skupnosti
Portorož – predstavnika italijanske narodne skupnosti
Numero di elettori/
Število volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

146

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

72

49,32

Partecipanti in base all’ certificato/Glasovalo s potrdilom

0

0

Partecipazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj

72

49,32 %

Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Visto l’esito della votazione degli elettori è stato eletto il
candidato/Na podlagi glasovanja volivcev je bil izvoljen kandidat:
Posiz./mesto
1.

Candidato/kandidat
ALDO ZIGANTE

N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

65

100

4. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministrative locali del 5 ottobre 2014 a membro del Consiglio della
Comunità locale di Strugnano – rappresentante della comunità nazionale italiana/Podatki o izidu glasovanja na lokalnih
volitvah, 5. oktobra 2014 za člana sveta Krajevne skupnosti
Strunjan – predstavnika italijanske narodne skupnosti
Numero di elettori/
Število volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

66

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

35

53,03

Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Partecipanti in base all’ certificato/Glasovalo s potrdilom

0

0

Partecipazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj

35

53,03 %

Visto l’esito della votazione degli elettori è stata eletta
la candidata/Na podlagi glasovanja volivcev je bila izvoljena
kandidatka:
Posiz./mesto

Candidato/kandidat

1.

MARINA KNEZ

N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

33

100

5. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni amministrative locali del 5 ottobre 2014 a membro del Consiglio della
Comunità locale di Lucia – rappresentante della comunità nazionale italiana/Podatki o izidu glasovanja na lokalnih volitvah,
5. oktobra 2014 za člana sveta Krajevne skupnosti Lucia –
predstavnika italijanske narodne skupnosti
Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Numero di elettori /Število
volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

497

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

213

42,86

Partecipanti in base all’ certificato/Glasovalo s potrdilom
Partecipazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj

0
213

42,86 %
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Visto l’esito della votazione degli elettori e stata eletta la
candidata/Na podlagi glasovanja volivcev je izvoljena kandidatka:
Posiz./mesto

Candidato/kandidat

N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

1.

DANIJELA SORGO

179

100

6. Per il Consiglio della Comunità locale di Sicciole non ci
sono state candidature valide, perciò le elezioni non sono state
eseguite./V Krajevni skupnosti Sečovlje ni bilo veljavnih kandidatur, zaradi česar se volitve predstavnika italijanske narodne
skupnosti v Svet Krajevne skupnosti Sečovlje niso izvedle.
7. Dati sull’ esito della votazione alle elezioni a membri del
Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana
Pirano del 5 ottobre 2014/Podatki o izidu glasovanja na volitvah
za člane sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti
Piran 5. oktobra 2014
Numero di elettori/
Število volivcev

%

Numero di elettori/Število volilnih upravičencev

1100

100

Partecipanti in base all’ elenco elettorale/
Volilna udeležba po imeniku

486

44,18

Partecipazione alle elezioni/Volilna udeležba

Partecipanti in base all’ certificato/Glasovalo s potrdilom
Participazione alle elezioni Totale/Volilna udeležba skupaj

0

0

486

44,18 %

Visto l’esito della votazione degli elettori sono stati eletti
i seguenti undici (11) candidati/Na podlagi glasovanja volivcev
je bilo izvoljenih naslednjih enajst (11) kandidatov:
N. voti/
št. glasov

% di voti/
% glasov

KRISTJAN KNEZ

271

7,70

2.

BRUNO FONDA

260

7,38

3.

NADIA ZIGANTE

249

7,07

4.

MANUELA ROJEC

249

7,07

5.

GIORGIO ROSSO

226

6,42

6.

DANIJELA SORGO

212

6,02

7.

VALTER LOVREČIČ

208

5,91

8.

ANDREA BARTOLE

199

5,65

9.

LUCIANO MONICA

195

5,54

10.

ONELIO BERNETIČ

186

5,28

11.

GIANFRANCO GIASSI

182

5,17

Posiz./mesto

Candidato/kandidat

1.

Pirano/Piran, 6. ottobre/oktobra 2014
Il Sostituto presidente della CECP
Namestnik predsednika POVK
Peter Butinar m.p./l.r.

RIBNICA
2999.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Prigorica Pr_8 (1)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 57/12, 57/12 in 109/12) in
17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je
Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 25. 9. 2014
sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Prigorica Pr_8 (1)
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (Uradni list RS,
št. 2/13).
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(podlaga načrta)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 85/12) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 – Inotherm (Uradni list RS, št. 2/13)
sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica Pr_8 (1) (v nadaljnjem
besedilu: OPPN – Pr-8(1)).
(2) OPPN – Pr_8 (1) je izdelalo podjetje Arealine d.o.o.,
pod št. projekta U 03/ 2014.«
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) OPPN – Pr_8 (1) vsebuje besedilo odloka, grafični
del in obvezne zakonsko predpisane priloge.«
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) OPPN – Pr_8 (1) določa:
– opis prostorske ureditve,
– ureditveno območje OPPN z mejo ureditve,
– usmeritev načrtovanih ureditev v prostor,
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektante,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih rešitev,
– obveznosti investitorjev,
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– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.«
V tretjem odstavku 2. člena se za točko 5. doda nova
točka, ki se glasi:
»5.a Ureditvena situacija širšega območja z načrtovanimi
posegi na vplivna območja,«.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se v tretjem stavku beseda
»regionalni«nadomesti z besedo »glavni«.
Za drugim odstavkom 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Območje sprememb in dopolnitev je v območju
I. faze območja (Pr_8 (1) I. faza). Spremembe obsegajo velikosti načrtovanih objektov s korekcijo umestitve ob korekciji
notranjih prometnih površin. Koncept umestitve se v osnovi
ohranja glede na obstoječe objekte in izveden nov cestni
priključek in zunanjih ureditev. Dodatno je obdelana tehnična rešitev odvodnjavanje meteornih in zalednih vod širšega
območja.«
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do
osmi odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje urejanja tega odloka zajema zemljišča in
dele zemljišč parc. št. 2807/0 – del, 2909/3, 2909/5-del, 2909/8
– del, 2909/9, 2923, 2924, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2953,
2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963,
2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973,
3049, 3242/182-del, 3242/183-del, 3242/184-del, 3242/186del, 3242/187-del, 3242/188-del, 3242/274, 3423/20, 3423/21
in 3429/22-del, vse k.o. Prigorica.
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na
grafični prikaz, velja grafični prikaz.
Pri realizaciji tega OPPN-ja se posega z nekaterimi infrastrukturnimi ureditvami tudi na zemljišča izven ureditvenega
območja, predvsem z odvodnjavanjem zalednih in meteornih
vod območja.«
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se spremeni prva alineja
tako, da se glasi:
»– izveden novi priključek na regionalno cesto G 102 po
projektu Giri d.o.o. štev. 11-523/12 ter po Pravilniku za izvedbo
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist
na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12),«.

7. člen
Preglednica 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
OZNAKA OBMOČJA

Gabariti in pogoji oblikovanja

Prigorica
Pr_8 – I. faza
INOTHERM
Vrste objektov:
zahtevni in manj zahtevni
objekti

ODPREMNI CENTER
Primarno je predvidena gradnja namenjena objektu kot podaljšek tehnologije v obstoječem delu
proizvodnje s skladiščenjem in pripravi za odpremo proizvodov.
12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12302 Razstavni prostori,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča;

Spremljajoče dejavnosti
in objekti:

Spremljajoče dejavnosti so namenjene kompatibilnemu programu osnovni dejavnosti in so skladne
s politiko podjetja.
12301 Prodajalne, skupaj do 50 % koristne površine pritličja,
12302 Razstavni prostori v sklopu poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta,
12112 Gostilne, točilnice skupaj do 5 % koristne tlorisne površine objekta;
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Izključujoče dejavnosti:

Bivanje, proizvodne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva.

Tlorisni gabariti

V tej urejevalni enoti se odstranijo obstoječi začasni objekti. Izvedejo se delne rušitve in
prilagoditve za novogradnjo, ki se navezuje na obstoječi proizvodno-poslovni objekt.
Objekt namenjen odpremnemu centru je v osnovi enovita industrijska hala s posameznimi aneksi.
Lociran je kot podaljšek obstoječe hale in ohranja geometrijo prostora.
Maksimalni tlorisni gabariti objektov:
A0 – Hala: 61.50 m x 72.00 m,
A1 – Povezovalni del: 42.00 m x 9.60 m,
A2 – Poslovni del: 54.70 m x 6.90 m,
A3 – Upravni del: 23.40 m x 16.10 m,
B – Salon: 30.00 m x 15.00 m,
Nadstrešek: 21.85 m x 18.10 m,
Nadstrešek – uprava: 6.00 m x 9.00 m.
Zasnova je razvidna iz grafičnih prilog.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi.
Višine objektov so prilagojene primarno funkciji objekta in njegovi tehnologiji.
Maksimalni višinski gabariti objektov:
A0 – Hala: 11.00 m
A1 – Povezovalni del: 11.00 m
A2 – Poslovni del: 11.00 m
A3 – Upravni del: 19.50 m
B – Salon: 6.00 m
Nadstrešek: 11.00 m
Nadstrešek – uprava: 11.00 m
Na objekte je možno namestiti tehnične naprave (jaški dvigal, klima, sončni kolektorji,
fotovoltaika ...), oziroma so lahko 2,00 m nad atiko oziroma do skupne maksimalne višine 13,00 m.
– oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi,
– streha je sestavljena kot nizke dvokapnice ali enokapnica z naklonom od 3°–25°,
– streha je lahko nepohodna streha z naklonom 2°–10° ali
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°;
– streha razstavnega salona je lahko izvedena z višjo atiko,
– kritina ne sme biti trajno bleščeča;
– Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in
drugih fasadnih elementov naj bo enostavno in poenoteno po celi fasadi.
– Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.
Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim
vzdrževanjem.
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor
objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z obstoječimi objekti industrijske
cone Inotherm.
Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti
transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.
Enostavni objekti:
– urbana oprema:
– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena
do kapi strehe,
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prosto-stoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po
pogojih upravljavca ceste,
Urbana oprema se lahko postavi na vzhodni strani urejevalne enote.
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z
upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj morfološke enote (odmiki od posestnih mej in
prometnih površin, parkiranje, manipulativne površine idr.).
«

Etažnost

Strehe

Oblikovanje objektov
Materiali in barve

Nezahtevni in enostavni
objekti

Pozidanost gradbene
parcele

»
OZNAKA OBMOČJA
Prigorica
Pr_8 – II. faza
INOTHERM
Vrste objektov:
zahtevni in manj zahtevni
objekti

8. člen
Preglednica 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
Gabariti in pogoji oblikovanja
OBJEKT ZA RAZVOJ
Nova gradnja je namenjena gospodarskemu objektu za razvojno širitev podjetja, možnost novih
tehnolog v proizvodnji s skladiščenjem. Na zaledni površini se postavi kurilnica ali drug objekt za
energetsko oskrbo celotnega kompleksa.
12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
23020 Energetski objekti;
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Spremljajoče dejavnosti
in objekti:

Izključujoče dejavnosti:
Tlorisni gabariti

Etažnost

Strehe

Oblikovanje objektov
Materiali in barve

Nezahtevni in enostavni
objekti

Pozidanost gradbene
parcele
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Spremljajoče dejavnosti so namenjene kompatibilnemu programu osnovni dejavnosti in so skladne
s politiko podjetja.
12301 Prodajalne, skupaj do 50 % koristne površine pritličja,
12302 Razstavni prostori v sklopu poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta,
12112 Gostilne, točilnice skupaj do 5 % koristne tlorisne površine objekta.
Bivanje, proizvodne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva.
Kolikor se do izvedbe II. faze v tej urejevalni enoti pojavijo nezahtevni in enostavni objekti, jih je
potrebno pred začetkom gradnje odstraniti.
Zasnova objekta je v osnovi enovita industrijska hala s podobnimi gabariti, kot je objekt v I. fazi.
Na cestni strani ima aneks.
Maksimalni tlorisni gabariti objektov:
C1 – Hala: 61.20 m x 67.00 m,
C2 – Poslovni del: 61.20 m x 6.90 m,
Energetski objekt – kurilnica: 25,00 m x 12,00 m,
Zalogovnik: 25,00 m x 12,00 m.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi.
Višine objektov so prilagojene primarno funkciji objekta in njegovi tehnologiji.
Maksimalni višinski gabariti objektov:
C1 – Hala: 61.20 m x 67.00 m,
C2 – Poslovni del: 61.20 m x 6.90 m.
Na industrijsko halo je možno namestiti tehnične naprave (jaški dvigal, klima, sončni kolektorji,
fotovoltaika ...), so nameščene 2,00 m nad atiko oziroma do skupne maksimalne višine 13,00 m.
Maksimalen višinski gabarit kurilnice, zalogovnika in nadstrešnic je 11,00 m.
– oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi,
– streha je sestavljena kot nizke dvokapnice ali enokapnica z naklonom od 3°–25°,
– streha je lahko nepohodna streha z naklonom 2°–10° ali
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°;
– kritina ne sme biti trajno bleščeča.
– Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in
drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.
– Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.
Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim
vzdrževanjem.
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor
objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z obstoječimi objekti industrijske
cone Inotherm.
Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo gradbene parcele. Ograje morajo biti
transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.
Enostavni objekti:
– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena
kapa,
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prostostoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po
pogojih upravljavca ceste.
Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z
upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj morfološke enote (odmiki od posestnih mej in
prometnih površin, parkiranje, manipulativne površine, energetski koridor idr.).
«

9. člen
V tretjem odstavku 15. člena se na začetku besedila dodata prvi in drugi stavek, ki se glasita:
»(3) Zelene površine so načrtovane na robnih površinah
kompleksa kot je prikazano v kartah. Površine načrtovanih
zelenih površin zadoščajo za obravnavan kompleks, ker ima
območje zeleno zaledje (kmetijske površine).«
10. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izdelavi projektov v območju se upoštevajo izhodišča tega odloka za izračun zadostnega števila parkirnih mest
pri posameznih objektih:
– druge upravne in pisarniške stavbe
1 PM / 40 m2,
– industrijske stavbe
0,5 PM /na zaposlenega v
najštevilčnejši izmeni,

– skladišča s strankami
1 PM / 150 m2,
– rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)
1 PM / 2
zaposlena v izmeni, vendar ne manj kot 3 PM
– rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank)
1 PM / 100 m2,
– razstavni in prodajni prostori
1 PM / 100 m2,
– trgovske dejavnosti
1 PM / 30 m2,
– gostilne (za zunanje obiskovalce) 1 PM / 6 sedežev,
– točilnice (za zunanje obiskovalce) 1 PM / tekoči meter
točilnega pulta,
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo
1 PM / 40 m2.«
V četrtem odstavku 19. člena se na koncu besedila doda
tretji stavek, ki se glasi:
»V primeru povečanja števila zaposlenih se lahko uredijo
dodatna parkirna mesta na zelenih površinah izvedena z zelenim pokrovom.«
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11. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Meteorna voda s cest se mora speljati preko cestnih
požiralnikov in lovilcev olj v obstoječo meteorno kanalizacijo.«
12. člen
Dvanajsti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Pri projektiranju in gradnji komunalne infrastrukture
ter pri projektiranju in gradnji stavb ter gradbeno inženirskih
objektov v varovalnem pasu vodovoda, je potrebno upoštevati
določila Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica (http://www.hydrovod.si/doc/Tehnicni_pravilnik_Ribnica.pdf, marec 2013).«
13. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na severovzhodnem delu obravnavnega območja
poteka obstoječi daljnovod DV 100 kV Ribnica–Kočevje (SM
10–11). Pod daljnovodom je že izveden nov cestni priključek. S
spremembo (2014) se delno preoblikuje načrtovano parkirišče.
(2) Gradnja je možna pod pogojem predhodne pokablitve
obstoječega 20 kV daljnovoda na lesenih drogovih. Predvidena
je izgradnja nadomestnega 20 kV kablovoda iz obstoječe TP
Inles Prigorica do stojnega mesta na parceli št. 2979, k.o. Prigorica. Tehnična rešitev mora biti obdelana v posebnem načrtu
električnih inštalacij in električne opreme. Za načrtovano pokablitev je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(3) Priključitev novih objektov je predvidena iz nove transformatorske postaja TP Inotherm.
(4) Novi priključni vodi na obstoječe omrežje se izvedejo
skladno s prikazom priključitve tega odloka.
(5) Za priklop predvidenih objektov na elektroenergetsko
omrežje bo:
a) v primeru samostojnih merilnih mest za nove objekte
potrebno zagotoviti možnost napajanja preko novih nizkonapetostnih razvodov iz obstoječih TP oziroma ob izkazani potrebi
po večji priključni moči zgraditi novo TP v obliki individualnega
objekta s pripadajočim SN kabelskim vodom in NN razvodi,
do katerega bo možen stalen dostop z osebnimi avtomobili in
gradbeno mehanizacijo.
b) v primeru obstoječih lastniških TP z meritvami na SN
nivoju, možen priklop predvidenih objektov, ki so v lasti istega
investitorja, v sklopu skupnih meritev na SN nivoju.
(6) Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor
pridobiti soglasje za priključitev in soglasje Elektra Ljubljana
d.d. PE Kočevje na projektne rešitve.
(7) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene na
stalno dostopnem mestu.«
14. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V bližini ni površinskih voda, zato obravnavano območje ni izpostavljeno poplavnim vodam. Prav tako ni območje
izpostavljeno eroziji ali plazovitosti. V tem delu, kjer je locirana industrijska cona je višja podtalnica. Ob in v območju je odprt jarek
za odvodnjavanje zalednih vod. V vplivnem območju je potrebno
izvesti posege oziroma ukrepe za odvod zalednih vod skladno
s projektom: IDP ureditve odvodnje tujih vod za območje OPPN
Inotherm v Prigorici (št. proj. 128, DHD d.o.o., april 2014).«
15. člen
Šesti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Projekt za gradbeno dovoljenje mora vsebovati,
skladno z veljavnimi predpisi za požarno zahtevne objekte
študijo požarne varnosti, oziroma za požarno manj zahtevne
objekte elaborat »zasnova požarne varnosti.«
16. člen
Dodata se drugi in tretji odstavek v 40. členu, ki se glasita:
»(2) Zaradi gradnje v območju in izven njega osnovne
prostorske danosti zahtevajo ureditve odvodnjavanja tujih vod
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v vplivnem območju. Zaradi predhodnih individualnih posegov
v prvotno odvodnjavanje širšega območja je reševanje zalednih
vod skupnega pomena. Ureditve odvodnjavanja so ločena faza
od ostalih faz izvedbe prostorskega akta.
(3) Novogradnje načrtovanih objektov v območju obdelave I. in II. faze niso vezane na izvedbo odvodnjavanja v
vplivnem območju.«
17. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabariti predvidenih objektov podani izhodiščno. Tolerance samih
objektov so možni v razponu +10 % in –20 %. Pri tem je nujno upoštevati, da so vsi objekti znotraj meje potencialnega
območja zazidljivosti. Postavitev samih objektov mora slediti
izhodiščem v grafičnih prilogah.«
18. člen
Vsebina ostalih členov odloka ostaja nespremenjena.
Karte grafičnega dela so vse novelirane.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2014
Ribnica, dne 25. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

3000.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 127/06 – NUPB-3), 40., 41., 140. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 in 57/12) ter 7. in 82. člena
Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/13) je Občinski
svet Občine Ribnica na 23. redni seji 25. 9. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
(Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 37/98, 49/07, 105/08,
61/10) se besedilo drugega in tretjega odstavka 9. člena
spremeni in glasi:
»Podružnična šola Dolenja vas zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda na območju
šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Blate, Dolenja
vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri
Rakitnici, Lipovec, Makoše, Prigorica, Rakitnica.
Podružnična šola Sušje zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda na območju
šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Breže, Bukovec
pri Poljanah, Dolnje Podpoljane, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Ortnek, Sušje, Slatnik, Škrajnek, Velike
Poljane, Vrh pri Poljanah, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.«
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2. člen
Besedilo 24. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnica ima vodjo.
Vodjo podružnice imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev podružnice javne šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi
ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega vodjo pisno pooblasti.«
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 35. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– stavba Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica,
Šolska ulica 2, 1310 Ribnica (ID 380), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 295/3 in 295/7, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Osnovne šola dr. Franceta Prešerna Ribnica,
Kolodvorska ulica 15, 1310 Ribnica (ID 94), s pripadajočim
zemljiščem, parc. št. 296/2 in 296/1, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica,
Kolodvorska ulica 13, 1310 Ribnica (ID 92), s pripadajočim
zemljiščem, parc. št. 295/5 in 295/2, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Podružnične šole Dolenja vas, Šolska ulica 9,
1331 Dolenja vas (ID 170), s pripadajočim zemljiščem, parc.
št. *280/0, 400/0 in 401/0, vse k. o. 1629 – Dolenja vas,
– stavba v sklopu objekta Podružnične šole Dolenja vas,
Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas (ID 238), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 402/0 k. o. 1629 – Dolenja vas,
– stavba Podružnične šole Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica
(ID 36), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 744/0 k. o. 1617
– Sušje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2008-13
Ribnica, dne 26. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

3001.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica

Na podlagi 34. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica
na 23. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel

Št.

2. člen
Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Ribnica.
Sedež zavoda: Majnikova ulica 3, Ribnica.
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Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to
izpolnjeni zakonski pogoji.«.
3. člen
Četrti odstavek 32. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– stavbo novega Vrtca Ribnica na naslovu Majnikova
ulica 3, Ribnica (ID 1181, ID 1184 in ID 1182) s pripadajočimi
zemljišči, parc. št. 2412/3, 2412/4, 2412/5, 2412/6 in 2412/7,
vse k.o. 1624 – Gorenja vas.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2008
Ribnica, dne 26. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

TIŠINA
3002.

Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra
2014 v Občini Tišina za župana, člane
občinskega sveta in člane odborov vaških
skupnosti

Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi
41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)

POROČILO
o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014
v Občini Tišina za župana, člane občinskega
sveta in člane odborov vaških skupnosti
Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne
6. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014,
ugotovila:
A.
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 5. 10. 2014:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3.525
volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.525.
B.
Za župana je dne 5. 10. 2014 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 1.892 volivcev
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec
Skupaj je glasovalo 1.892 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 35.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97,
49/07, 105/08, 61/10 in 105/11), v nadaljevanju: odlok.
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sov:

Posamezna kandidata sta prejela naslednje število gla– Franc Horvat
– Tibor Cigut

1469 glasov oziroma 79,11 %
388 glasov oziroma 20,89 %

Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom ZLV
ugotovila, da je kandidat za župana Franc Horvat prejel večino
veljavnih glasov in je tako izvoljen za župana Občine Tišina.
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C.
Za občinski svet je dne 5. 10. 2014 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 1.892 volivcev
2. s potrdili ni glasoval nobeden volivec
Skupaj je glasovalo 1.892 volivcev
Neveljavnih je bilo 64 glasovnic.
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno dobile naslednje
število glasov:
VOLILNA ENOTA 1:
Številka
liste

Ime liste

Število
glasov

% glasov

1

Neodvisna lista

141

12,82

2

Lista občanov

128

11,64

3

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

133

12,09

4

NSP – Neodvisna stranka Pomurja

20

1,82

5

SMC – Stranka Mira Cerarja

78

7,09

6

NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati

95

8,64

7

SD – Socialni demokrati

71

6,45

8

Lista ZA občino Tišina

221

20,09

9

SDS – Slovenska demokratska stranka

10

SLS – Slovenska ljudska stranka

91

8,27

122

11,09

1100

100,00

Število
glasov

% glasov

SKUPAJ
VOLILNA ENOTA 2:
Številka
liste

Ime liste

1

Neodvisna lista

77

10,58

2

Lista občanov

67

9,20

3

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

122

16,76

4

NSP – Neodvisna stranka Pomurja

18

2,47

5

SMC – Stranka Mira Cerarja

127

17,45

6

NSi – Nova Slovenija – Krščanski demokrati

32

4,40

7

SD – Socialni demokrati

38

5,22

8

Lista ZA občino Tišina

49

6,73

9

SDS – Slovenska demokratska stranka

97

13,32

10

SLS – Slovenska ljudska stranka

SKUPAJ

101

13,87

728

100,00

II.
Člani Občinskega sveta Občine Tišina, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014 so:
Volilna
enota

Ime in priimek

Številka
liste

Ime liste

1

Franc Knaus, 14. 4. 1960, Murski Črnci 45 d

8

Lista ZA Občino Tišina

1

Franc Kovač, 23. 5. 1961, Petanjci 18 a

8

Lista ZA Občino Tišina

1

Danijel Kolman, 30. 8. 1977, Petanjci 27

2

Lista občanov

1

Vinko Gajšt, 14. 4. 1968, Tropovci, Kolesarska 60

1

Neodvisna lista

1

Ernest Serdt, 9. 10. 1949, Murski Črnci 54 c

3

DESUS

1

Ivan Horvat, 13. 5. 1959, Petanjci 40 c

6

NSi

1

Saško Kuhar, 28. 1. 1975, Tišina 35 c

7

SD

1

Franc Pertoci, 15. 9. 1990, Petanjci 11

10

SLS
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Volilna
enota
2
2
2
2
2
2

Št.

Ime in priimek

Številka
liste
5
5
1
3
9
10

Danijel Kovač, 17. 6. 1976, Vanča vas 57
Tibor Cigut, 5. 6. 1959, Borejci 1 a
Oto Flisar, 17. 2. 1951, Borejci 25
Milan Karoli, 23. 10. 1956, Gederovci 14
Viktor Obal, 5. 11. 1954, Rankovci 15 a
Damjan Ficko, 31. 1. 1981, Krajna 59 d

Č.
ČLANI ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI
Na podlagi drugega odstavka 109. člena ZLV v zvezi z
drugim odstavkom 11. člena istega zakona so bili v odbore
vaških skupnosti v Občini Tišina izvoljeni naslednji kandidati:
Vaški odbor Borejci
1. Janko Hajdinjak (89 glasov)
2. Zdenka Kodela (76 glasov)
3. Oto Flisar (76 glasov)
Vaški odbor Gederovci
1. Geza Karoli (79 glasov)
Vaški odbor Gradišče
1. Alojz Flegar (102 glasov)
2. Zvonko Hašaj (91 glasov)
3. Stanislav Šadl (87 glasov)
Vaški odbor Krajna
1. Aleksandra Buček (75 glasov)
2. Damjan Ficko (64 glasov)
3. Janez Marič (54 glasov)
Vaški odbor Murski Črnci
1. Koloman Tudjan (141 glasov)
2. Bernardka Žitek (104 glasov)
3. Lidija Kolmanič (82 glasov)
Vaški odbor Murski Petrovci
1. Maček Franc (36 glasov)
2. Mojca Klemenčič (33 glasov)
3. Anton Želodec (22 glasov)
Vaški odbor Petanjci
1. Franc Kovač (187 glasov)
2. Vera Debelak (165 glasov)
3. Franc Pertoci (149 glasov)
Vaški odbor Sodišinci
1. Mirjan Kuzma (80 glasov)
Vaški odbor Tišina
1. Karel Ratnik (216 glasov)
Vaški odbor Tropovci
1. Jožica Gajži (220 glasov)
Vaški odbor Vanča vas
1. Uroš Žilavec (79 glasov)
2. Tajda Prkič (67 glasov)
Vaški odbor Vanča vas-Borejci zaselek Romi
1. Slavko Cener (61 glasov)
2. Ivan Cener (52 glasov)
3. Mladenka Kovač (42 glasov)
D.
V skladu z 90. členom ZLV bo Občinska volilna komisija
poročilo o izidu volitev v Občini Tišina poslala županu, Repu-
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Ime liste
SMC
SMC
Neodvisna lista
DESUS
SDS
SLS

bliški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list
kandidatov.
Izid volitev bo Občinska volilna komisija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu »Novine«.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da v teku posameznih
volilnih opravil ter ob samem glasovanju na voliščih ni bilo zaznati nobenih nepravilnosti, kar pomeni, da so volitve 2014 v organe
lokalne skupnosti potekale v skladu z veljavno zakonodajo.
Št. 041-0005/2014
Tišina, dne 6. oktobra 2014

Člani:
Alenka Mesarić l.r.
Dejan Hauko l.r.
Dejan Gomboc l.r.
Borut Horvat l.r.
Cvetka Njivar l.r.
Tjaša Celec l.r.
Roman Vukan l.r.

Predsednik OVK
Stanislav Žižek l.r.

TREBNJE
3003.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl.
US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A,
62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 –
ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 –
ZDavNepr) na 27. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-cesta
pridobita
parcela št. 425/3, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU
(ID 6233104) in
parcela št. 425/57, k.o. 1433 – SELA PRI ŠUMBERKU
(ID 6157253).
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-10/2012
Trebnje, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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VLADA
3004.

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice
Kisovec

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13
in 33/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
se podeli koncesija za graditev sedežnice Kisovec (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na zemljiških parcelah
št. 285/6 in 286/5, katastrska občina Loke pri Zagorju.
(2) Sedežnica iz prejšnjega odstavka je žičniška naprava, ki se navezuje na skakalni center v Kisovcu.
2. člen
(vloga za pridobitev koncesije)
(1) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma
sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo predvidene lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja, na katerem se načrtuje postavitev naprave,
in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo
zmogljivosti naprave,
– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu
parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za
zasneževanje),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi in
– druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti utemeljenost načrtovane graditve žičniške naprave.
(2) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
3. člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja)
Koncesionar lahko na podlagi podeljene koncesije pridobi gradbeno dovoljenje za žičniško napravo in po pridobitvi
dovoljenja za obratovanje z njo obratuje.
4. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli brez javnega razpisa na podlagi
vloge upravičenca.
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora zagotoviti:
– strokovno usposobljene kadre,
– parkirna mesta in
– urejene rekreacijske površine.
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6. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičnice.
7. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za 32 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije
glede na stanje žičnice mogoče pričakovati, da bo žičnica med
podaljšanjem koncesije varno obratovala.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije
iz prejšnjega odstavka vložiti najpozneje šest mesecev pred
iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
8. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za žičnice.
9. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
10. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno prekinitvijo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov v skladu s pravili pogodbenega
prava.
11. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in
njeno obratovanje,
– za več kakor dve leti preneha z obratovanjem žičnice
ter se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
12. člen
(odstranitev žičnice)
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičnico.
(2) Odstranitev žičnice obsega razgraditev žičnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno
stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja
koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice,
h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
(3) Stroške odstranitve žičnice v celoti krije koncesionar.
(4) Odstranitev žičnice in način zavarovanja stroškov odstranitve žičnice se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
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13. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-31/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0042
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3005.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim
sadjem in zelenjavo

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim
sadjem in zelenjavo
1. člen
V Uredbi o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim
sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 66/14) se v 1. členu
doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1031/2014 z dne
29. septembra 2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih
podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave (UL L št. 284 z dne 30. 9. 2014, str. 22; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1031/14/EU);«.
Dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo druga,
tretja in četrta alineja.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedilom »po tej uredbi
se« doda besedilo »za obdobje vlaganja uradnih obvestil iz
9. člena te uredbe od 18. avgusta 2014 do 3. septembra 2014
(v nadaljnjem besedilu: prvo obdobje)«.
V drugem odstavku se besedilo »prvega pododstavka«
nadomesti z besedilom »drugega pododstavka«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
za obdobje vlaganja uradnih obvestil od 4. septembra 2014 do
najpozneje 15. decembra 2014 (v nadaljnjem besedilu: drugo
obdobje) pomoč po tej uredbi nameni le za umik s trga iz prve,
druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(4) Največja skupna upravičena količina za pomoč za
umik s trga iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena te
uredbe za drugo obdobje je 982 ton.
(5) Največja skupna upravičena količina za pomoč za
umik s trga iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe
za drugo obdobje je 2.018 ton.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
(1) Pomoč za prvo obdobje se dodeli za izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 2. člena te uredbe v skladu z Uredbo
932/14/EU in to uredbo.

Št.

72 / 10. 10. 2014 /

Stran

8043

(2) Pomoč za drugo obdobje se dodeli za izvajanje
ukrepov iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe v skladu z
Uredbo 1031/14/EU in to uredbo.
(3) V drugem obdobju mora biti ukrep umika s trga
iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 3. člena te
uredbe končan najpozneje do 31. decembra 2014.
(4) Če je največja upravičena količina iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe presežena pred 15. decembrom
2014, minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi obvestilo o datumu prenehanja vlaganja uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga iz prve in
druge alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo
obdobje.
(5) Če je največja upravičena količina iz petega odstavka 2. člena te uredbe presežena pred 15. decembrom 2014,
minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike
Slovenije objavi obvestilo o datumu prenehanja vlaganja
uradnih obvestil o načrtovanem umiku s trga iz tretje alineje
prvega odstavka 3. člena te uredbe za drugo obdobje.«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najvišje višine pomoči za vrste sadja in zelenjave
iz prejšnjega člena za umik s trga za prvo obdobje so določene v drugem do petem pododstavku prvega odstavka
4. člena Uredbe 932/14/EU in za drugo obdobje v drugem
do petem pododstavku prvega odstavka 5. člena Uredbe
1031/14/EU.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Višine pomoči iz tega člena se za prvo obdobje proporcionalno znižajo, če Komisija v skladu z drugim
odstavkom 12. člena Uredbe 932/14/EU določi koeficient
dodeljevanja, nižji od 100 odstotkov.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– pridelujejo sadje in zelenjavo iz te uredbe in za prvo
obdobje do vložitve zahtevka iz prvega odstavka 16. člena
te uredbe končajo enega od ukrepov iz prvega in drugega
odstavka 2. člena te uredbe;«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– pridelujejo sadje in zelenjavo iz te uredbe in za drugo obdobje izvajajo enega od ukrepov iz tretjega odstavka
2. člena te uredbe, ki ga končajo do 31. decembra 2014, ter
vložijo zahtevek iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe;«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se za
besedilom »Uredbe 932/14/EU« doda besedilo »in četrtim
odstavkom 8. člena Uredbe 1031/14/EU«.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se za
besedilom »imajo pred 18. avgustom 2014« doda besedilo
»za prvo obdobje in pred 4. septembrom 2014 za drugo
obdobje«.
Dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in
sedma alineja.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(uradno obvestilo in vrstni red obravnave uradnih obvestil)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati
ukrepe po tej uredbi, morajo agencijo predhodno uradno
obvestiti o načrtovanem umiku s trga v skladu z 78. členom
Uredbe 543/11/EU in o načrtovanem zelenem obiranju ali
opustitvi spravila v skladu s 85. členom Uredbe 543/11/EU.
Predhodno uradno obvestilo izvedejo na način in na obrazcu
iz priloge 1.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nosilci
kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrep umik
s trga za prvo obdobje, uveden pred uveljavitvijo Uredbe
932/14/EU, agencijo uradno naknadno obvestijo o že izvedenem umiku s trga pred datumom prvega posredovanja
podatkov Komisiji iz drugega in tretjega odstavka 8. člena
Uredbe 932/14/EU. Naknadno uradno obvestilo izvedejo na
način in na obrazcu iz priloge 1.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pošljejo
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrepe
po tej uredbi za obdobje od 18. avgusta 2014 do 30. avgusta 2014, uradna obvestila iz priloge 1 najpozneje do
4. septembra 2014 do 11. ure po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
(4) Za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev najpozneje do datuma
zaustavitve izvajanja ukrepov iz 9. člena Uredbe 932/14/EU
za prvo obdobje pošljejo po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.
p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si izpolnjen obrazec iz priloge 1, ki je objavljen
na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter agencije.
(5) Za namen iz prvega odstavka tega člena nosilci
kmetijskih gospodarstev za drugo obdobje najpozneje do
15. decembra 2014 pošljejo po pošti na naslov Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
p. p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si izpolnjen obrazec iz priloge 1, ki je objavljen
na spletnih straneh ministrstva ter agencije.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za drugo obdobje do porabe največje skupne upravičene količine
iz četrtega in petega odstavka 2. člena te uredbe upoštevajo
uradna obvestila, poslana na način in na obrazcu iz prvega
in petega odstavka tega člena v obdobju od 4. septembra
2014 do 7. septembra 2014, pri čemer se upoštevajo vse
količine za umike s trga iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(7) Če je največja skupna upravičena količina iz petega
odstavka 2. člena te uredbe, ob upoštevanju postopka iz
petega in šestega odstavka tega člena, po opravljeni kontroli
prve stopnje presežena, se količina, ki je predmet ukrepa
in jo posamezni vlagatelji, ki so vložili uradno obvestilo v
obdobju od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, navedejo na zahtevku za pomoč iz tretjega odstavka 16. člena
te uredbe, proporcionalno zmanjša s količnikom zmanjšanja
količine, ki se izračuna po naslednji enačbi:
količnik zmanjšanja količine = 2.018 t / vsota upravičenih količin pridelka, za katerega nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek v skladu s tretjim odstavkom 16. člena
te uredbe.
(8) Če največja skupna upravičena količina iz četrtega
oziroma petega odstavka 2. člena te uredbe ob upoštevanju
postopka iz petega, šestega in sedmega odstavka tega
člena ni presežena, se pomoč za ukrepe dodeli po vrstnem
redu prispelih uradnih obvestil od 30. septembra 2014 do
15. decembra 2014.
(9) Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradno obvestilo v obdobju od 30. septembra 2014 do
15. decembra 2014, telefonsko z uradnim zaznamkom obvesti, ali je količina pridelka, ki so jo sporočili na predhodnem
uradnem obvestilu, vključena v največjo skupno količino iz
četrtega ali petega odstavka 2. člena te uredbe.
(10) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka po objavi
obvestila o datumu prenehanja vlaganja uradnih obvestil o
načrtovanem umiku s trga iz četrtega oziroma petega odstavka 5. člena te uredbe agencija ni več dolžna obveščati
nosilcev kmetijskih gospodarstev, ali je količina pridelka, ki
so jo sporočili na predhodnem uradnem obvestilu, vključena
v največjo skupno količino iz četrtega ali petega odstavka
2. člena te uredbe.«.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta beseda »popolnega«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če pridelek, ki so ga nosilci kmetijskih gospodarstev prijavili na uradnem obvestilu za umik s trga za prvo
obdobje in za drugo obdobje od 4. septembra 2014 do
7. septembra 2014, še ni obran, mora nosilec kmetijskega
gospodarstva agencijo naknadno obvestiti o skladiščeni delni ali celotni količini pridelka.
(6) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena
agencija in uprava izvedeta kontrolo prve stopnje na kraju
samem po prejetju naknadnega obvestila o skladiščenju dela
ali celotnega pridelka iz prejšnjega odstavka.«.
8. člen
V petem in šestem odstavku 11. člena se črta besedilo
»v roku štirih delovnih dni«.
Sedmi odstavek se črta.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(kontrole druge stopnje na kraju samem za umike s trga)
Kontrole druge stopnje za umike s trga iz 109. člena
Uredbe 543/11/EU se izvedejo s smiselno uporabo določb
sedmega odstavka 4. člena in tretjega odstavka 7. člena
Uredbe 932/14/EU ter sedmega odstavka 5. člena in tretjega
odstavka 8. člena Uredbe 1031/14/EU po vložitvi zahtevkov
za pomoč iz 16. člena te uredbe ter pred izplačilom pomoči
in dodatkov k pomoči.«.
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči in dodatkov
k pomoči)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za
dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrepe iz 2. člena
te uredbe za prvo obdobje najpozneje v petnajstih delovnih
dneh po datumu objave obvestila o zaustavitvi izvajanja
ukrepov iz 9. člena Uredbe 932/14/EU (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o zaustavitvi) na naslov: Agencija za kmetijske
trge in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi).
(2) Datum obvestila o zaustavitvi objavi minister, pristojen za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za
dodelitev pomoči in dodatkov k pomoči za ukrepe iz 2. člena
te uredbe za drugo obdobje po izvedbi ukrepa in najpozneje
do 31. januarja 2015 na naslov: Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom:
začasni izredni ukrepi).
(4) Zahtevek iz prvega oziroma tretjega odstavka tega
člena vsebuje:
– izpolnjen obrazec ZAHTEVEK ZA DODELITEV POMOČI IN DODATKOV K POMOČI ZA ZAČASNE IZREDNE
UKREPE NA TRGU S SVEŽIM SADJEM IN ZELENJAVO, ki
se objavi na spletni strani agencije;
– podpisan izvod predhodnega uradnega obvestila, če
je bil poslan elektronsko brez podpisa z varnim elektronskim
podpisom s kvalificiranim potrdilom;
– kopijo pogodbe iz pete alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe oziroma drugega odstavka 8. člena te uredbe;
– s strani pogodbenega partnerja podpisane obračunske liste, ki izkazujejo prodajo od 1. januarja 2014 do datuma
vložitve zahtevka iz tega člena;
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– pisno izjavo na podlagi četrtega odstavka 11. člena Uredbe 932/14/EU oziroma četrtega odstavka 9. člena
Uredbe 1031/14/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni in ne
bo prejelo nikakršnih dvojnih sredstev Unije ali nacionalnih
sredstev ali nadomestil iz zavarovalne police za postopke,
ki so na podlagi te uredbe upravičeni do pomoči in dodatka
k pomoči;
– kopijo računov, če je nosilec kmetijskega gospodarstva za umik s trga iz tretje alineje 3. člena te uredbe prejel
plačilo od predelovalne industrije.
(5) Za uveljavljanje stroškov prevoza pri umiku s trga
z brezplačno razdelitvijo vsebuje zahtevek iz prvega oziroma
tretjega odstavka tega člena tudi s strani nosilca kmetijskega
gospodarstva, organizacije oziroma ustanove iz priloge 3
in priloge 4 ter izvajalca prevoza podpisan dokument, ki
vsebuje:
– naziv in naslov skladiščnih prostorov iz prvega odstavka 11. člena te uredbe, v katerih je pridelek, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo (v nadaljnjem
besedilu: kraj prevzema);
– naziv in naslov kraja dostave pridelka, ki je predmet
umika s trga z brezplačno razdelitvijo;
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet umika s trga
z brezplačno razdelitvijo;
– razdaljo med krajem prevzema in krajem dostave
pridelka, ki je predmet umika s trga z brezplačno razdelitvijo;
– uporabljena prevozna sredstva;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz
in dostavo oziroma prevzem pridelka, ki je predmet umika
s trga z brezplačno razdelitvijo, s strani organizacij in ustanov iz priloge 3 in priloge 4;
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo najpozneje v 15 dneh po nakazilu sredstev za povračilo stroškov prevoza s strani agencije ta sredstva prenakazal dejanskemu izvajalcu prevoza.
(6) Za uveljavljanje stroškov sortiranja in pakiranja pri
umiku s trga z brezplačno razdelitvijo vsebuje zahtevek iz
prvega oziroma tretjega odstavka tega člena tudi s strani
nosilca kmetijskega gospodarstva in organizacije oziroma
ustanove iz priloge 3 in priloge 4 podpisan dokument, ki
vsebuje:
– količino in vrsto pridelka, ki je predmet umika s trga z
brezplačno razdelitvijo in je bil sortiran, pakiran in označen
v skladu s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe
543/11/EU ter v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena;
– kopijo dokumentacije, ki dokazuje prevzem pridelka,
ki je predmet umika s trga, s strani organizacij in ustanov iz
priloge 3 in priloge 4;
– izjavo, da je pridelek pakiran in označen v skladu
s prvim in drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/11/EU in
tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(7) Upravičencem se izplačajo pomoč in dodatki k pomoči v skladu s 7. členom te uredbe, 13. členom Uredbe
932/14/EU oziroma 11. členom Uredbe 1031/14/EU v okviru
ukrepov za stabilizacijo trga v proračunskem letu 2015.«.

s podatki iz evidenc iz prvega odstavka 11. člena te uredbe
ne more dokazati sledljivosti količin pridelka s površine iz
uradnega obvestila.«.

11. člen
V 17. členu se za besedilom »Uredbe 932/14/EU« doda
besedilo »ter v skladu z 10. členom Uredbe 1031/14/EU«.

(začetek veljavnosti)

12. člen
V 18. členu se za besedilom »iz 9. člena te uredbe«
doda besedilo »za prvo obdobje«.
13. člen
Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen
do izplačila pomoči in dodatkov k pomoči po tej uredbi, če

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(prehodna določba)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna
obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014,
lahko umaknejo uradna obvestila v dveh delovnih dneh od
uveljavitve te uredbe, in sicer po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si (zadeva: umik od uradnega obvestila).
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna
obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, lahko spremenijo uradna obvestila najpozneje v dveh delovnih
dneh od uveljavitve te uredbe, pri čemer skupnih količin,
prijavljenih na vseh uradnih obvestilih za posamezen ukrep
v tem obdobju, ne smejo povečati. Spremembo podatkov za
vse skupne količine sporočijo na obrazcu iz priloge 1 po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si (zadeva: sprememba
uradnega obvestila).
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vložili uradna
obvestila od 4. septembra 2014 do 7. septembra 2014 in so
pridelek ali del pridelka, ki so ga predhodno prijavili na uradnem obvestilu, zaradi obsega posledic, ki jih imajo po drugem odstavku 3. člena Uredbe 1031/14/EU, že brezplačno
oddali ali prodali predelovalni industriji oziroma brezplačno
oddali organizacijam iz priloge 3 in priloge 4 do 30. septembra 2014, najpozneje v dveh delovnih dneh po uveljavitvi te
uredbe obvestijo agencijo o skladiščnih prostorih iz spremenjenega 11. člena uredbe, v katere je bil pridelek ali del
pridelka dostavljen.
(4) Če je bil pridelek ali del pridelka, za katerega so
nosilci kmetijskih gospodarstev vložili uradna obvestila od
4. septembra 2014 do 7. septembra 2014, do 30. septembra
2014 že brezplačno oddan ali prodan predelovalni industriji
oziroma brezplačno oddan organizacijam iz priloge 3 in priloge 4, se izvede naknadna kontrola prve stopnje v skladiščnih prostorih predelovalne industrije in skladiščnih prostorih
prejemnikov umaknjenega pridelka iz priloge 3 in priloge 4.
(5) Naknadne kontrole iz prejšnjega odstavka vključujejo pregled dokumentacije, ki dokazuje odpremo, prevoz in
dostavo pridelka ali dela pridelka v skladiščne prostore iz
prejšnjega odstavka.
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti v skladu z Uredbo 1031/14/EU, Uredbo 1308/13/EU, Uredbo 543/11/EU in Uredbo o začasnih
izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem (Uradni list RS,
št. 66/14), se končajo po določbah te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-2/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0205
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uradni list Republike Slovenije
POPRAVKI

3006.

Popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine
Nova Gorica

Na podlagi 90. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) ter na podlagi drugega odstavka
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN)
dajem

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Nova Gorica
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica,
sprejetem na seji Mestnega sveta MO Nova Gorica dne 18. 9.
2014 in objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/14 z dne
10. 10. 2014:
– se črtajo 42., 45., 46. in 47. člen;
– 43. člen postane 42. člen in se pravilno glasi:
»V 110. členu se v osemnajsti alineji za navedbo »08/10«
vstavi vejica in besedilo: »109/11 obvezna razlaga«.
V dvajseti alineji se številka »8« nadomesti z »9«.
Doda se alineja z besedilom »Odlok o OPPN Vodovodna
(Uradni list RS, št. 10/14)«.
– 44. člen postane 43. člen in se pravilno glasi:
»V 111. členu se za besedo »predpisih« vstavi vejica
in besedilo »razen če so določbe tega odloka za investitorja
ugodnejše in nadaljevanje obravnave v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z določbami tega odloka zahteva
investitor«.
– 48. člen postane 44. člen.
Št. 3500-2/2013
Nova Gorica, dne 30. septembra 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

Stran

8047

2985.

Ponovne volitve članov sveta Krajevne skupnosti
Gojače - Malovše v 2. volilni enoti

7945

2986.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2987.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2014

2988.

Razpis naknadnih ponovnih volitev članov v svete
krajevnih skupnosti na podlagi dodatnih kandidatur

2989.

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

2990.

Razpis ponovnih volitev člana občinskega sveta
v Občinski svet Občine Kuzma za volilno enoto
01 – Dolič na volišču 001 – Dolič
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VSEBINA
VLADA
3004.
3005.

Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kisovec
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem
in zelenjavo

OBČINE
8042
8043

GORENJA VAS - POLJANE

MINISTRSTVA
2972.
2973.
2974.
2975.

Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tehničnih pregledih žičniških naprav
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z
Zakonom o splošni varnosti proizvodov
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja
motornih in priklopnih vozil

7905
7907
7911

2978.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega
odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim
odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne
omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne
takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko
stranka ne prejema denarne socialne pomoči na
podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje
zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s
plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo
osebe, ki jih je dolžna preživljati
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a
člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja

7922

2980.

Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za
izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala
bank in hranilnic s stvarnim vložkom
Kolektivna pogodba Banke Slovenije

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem

Razpis drugega kroga rednih volitev županov

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014

Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu

7947

2994.
7926

2996.
2997.
2998.

7940

7947

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merila za odmero komunalnega prispevka za
območje Ob železniški postaji v Novi Gorici
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova
Gorica

7948
7954

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka
izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11,
13 na območju Strunjana
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012
Rezultati 1. kroga lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014
Poročilo o izidih glasovanja na lokalnih volitvah
2014, 5. oktobra 2014 za volitve predstavnikov
italijanske narodne skupnosti v Občini Piran

8028
8029
8030
8032

RIBNICA
2999.

7941
3000.

7943

7947

PIRAN
2995.

7929
7930

Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega
člana v Občinsko volilno komisijo Občine Litija
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

NOVA GORICA
2993.

3001.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prigorica
Pr_8 (1)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica

8034
8038
8039

TIŠINA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2984.

7947

KUZMA

7924

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2983.

KOBARID

2992.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2982.

7946

LITIJA

SODNI SVET
2981.

7945

ILIRSKA BISTRICA

2991.

BANKA SLOVENIJE
2979.

7945

IG

7922

USTAVNO SODIŠČE
2976.
2977.

AJDOVŠČINA

3002.
7943

Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014
v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta
in člane odborov vaških skupnosti

8039

Stran

8048 /
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TREBNJE
3003.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

3006.

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Nova Gorica

8041

POPRAVKI
8046

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 72/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2235
2242
2253
2258
2275
2276
2277
2278
2279
2279
2279
2281
2283
2283
2283
2283
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