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DRŽAVNI ZBOR
3055. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata 

poslanca

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka in drugega od-
stavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12) ter 112. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) se je Državni zbor na seji 
dne 15. oktobra 2014 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Ugotovi se, da je poslanec Janez (Ivan) Janša s pravno-
močno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od 
šest mesecev, zato mu v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 
in drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih preneha 
mandat poslanca z današnjim dnem.

Št. 020-02/14-39/29
Ljubljana, dne 15. oktobra 2014
EPA 100-VII

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.

Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3056. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za uresničevanje kulturnega poslanstva z uspešnim uve-
ljavljanjem slovenskega zborovskega petja in krepitev narodne 
zavesti, ob sedemdesetletnici delovanja prejme

PEVSKI ZBOR SREČKO KOSOVEL AJDOVŠČINA

red za zasluge.

Št. 094-01-18/14-2
Ljubljana, dne 17. oktobra 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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VLADA
3057. Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi 

delovanja Rusije v povezavi z razmerami 
v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi 
omejevalnimi ukrepi

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih 
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti, 
sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, 
št. 127/06), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije  
v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju 
uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s:
– Sklepom Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 

o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali 
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost 
Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 16), zadnjič spre-
menjenim s Sklepom Sveta 2014/658/SZVP z dne 8. septem-
bra 2014 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih 
ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemelj-
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 
št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 47), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 
2014/145/SZVP), in

– Sklepom Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča de-
stabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, 
str. 13), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2014/659/SZVP 
z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP 
o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča de-
stabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, 
str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2014/512/SZVP).

(2) S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za 
kršitve določb:

– Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 
o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali 
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost 
Ukrajine (UL L št. 78 z dne 17. 3. 2014, str. 6), zadnjič spreme-
njene z Uredbo Sveta (EU) št. 959/2014 z dne 8. septembra 
2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih 
ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemelj-
sko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 
št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 269/2014/EU),

– Uredbe Sveta (EU) št. 692/2014 z dne 23. junija 2014 
o omejitvah uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevasto-
pola v Unijo, kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in 
Sevastopola (UL L št. 183 z dne 24. 6. 2014, str. 9), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 825/2014 z dne 30. ju-
lija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 692/2014 o omejitvah 
uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo, 
kot odgovor na nezakonito priključitev Krima in Sevastopola 
(UL L št. 226 z dne 30. 7. 2014, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 692/2014/EU), in

– Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča de-
stabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 960/2014 z 
dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 
o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča de-
stabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, 
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 833/2014/EU).

II. OMEJEVALNI UKREPI

2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re-

publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo 
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki 
Sloveniji, je prepovedano:

a) v Rusijo neposredno ali posredno dobavljati, prodajati 
ali prenašati vojaško orožje in opremo ter druge obrambne pro-
izvode in paravojaško opremo, ne glede na to, ali je tako blago 
po poreklu iz EU (v nadaljnjem besedilu: EU) ali ne;

b) uvažati, kupovati ali prenašati orožje in opremo iz 
prejšnje točke iz Rusije, razen v primerih iz četrtega odstavka 
2. člena Sklepa 2014/512/SZVP.

(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje 
zlasti:

a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj 
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove 
posebej izdelane sestavne dele;

b) ščite za uporabo v nemirih ter policijske neprebojne 
ščite in njihove posebej izdelane sestavne dele;

c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih naj-
večja skupna velikost skupaj z verigo pri merjenju od zunanjega 
roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem 
stanju je od 240 mm do 280 mm;

č) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva-
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega 
teka 10 000 voltov;

d) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne 
dele;

e) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali 
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja 
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire-
jene sestavne dele;

f) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo 
prostega teka 10 000 voltov;

g) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno-
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov 
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami 
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in 
takimi z električnimi naboji);

h) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne 
pripomočke za kazenski pregon;

i) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre-
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;

j) biče;
k) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabo v 

opremi, ki je našteta v točkah od h) do j), ali z njo.

3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj 

se prepreči osebam v prilogi k Sklepu 2014/145/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko 

Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 

medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne 

konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali 
katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,

– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privile-
gije in imunitete, ali

– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi.

(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno 
obvestiti Svet EU.

(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se 
lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih 
humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, 
vključno s tistimi, ki jih prireja EU in na katerih poteka politični 
dialog, ki neposredno spodbuja politične cilje omejevalnih ukre-
pov, vključno s podporo ozemeljski celovitosti, suverenosti in 
neodvisnosti Ukrajine.
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(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi 
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti 
Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od 
članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o 
predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovo-
ra. Če en ali več članov Sveta EU vloži ugovor, lahko Svet EU 
s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pri-
stojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstav-
kom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. To obvestilo 
mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na 
ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.

(7) Kadar se na podlagi drugega ali četrtega odstavka 
tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop 
na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko do-
voljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, 
na katere se nanaša.

4. člen
(1) Za izvajanje Uredbe 269/2014/EU, Uredbe 

692/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU so v Republiki Sloveniji 
pristojni naslednji organi:

– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4., 5. in 
6. člena Uredbe 269/2014/EU,

– ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, za izvajanje 2. člena Uredbe 833/2014/EU,

– ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi predhodne-
ga mnenja stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe 
iz 7. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slo-
venija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, 
sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, 
št. 127/06), za izvajanje točke b) tretjega odstavka 4. člena 
Uredbe 833/2014/EU,

– ministrstvo, pristojno za energijo, za izvajanje 3. člena 
in točke a) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU, ter 
za izvajanje petega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU v 
obsegu, v katerem se nanaša na promet, energijo in izkorišča-
nje zalog nafte, plina in mineralov,

– ministrstvo, pristojno za telekomunikacije, za izvajanje 
2.c člena Uredbe 692/2014/EU v obsegu, v katerem se nanaša 
na telekomunikacije,

– Banka Slovenije za izvajanje prvega odstavka 7. člena 
Uredbe 269/2014/EU in

– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvaja-
nje 8. in 12. člena Uredbe 269/2014/EU, 7. člena Uredbe 
692/2014/EU in 6. člena Uredbe 833/2014/EU.

(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skla-
du s 16. členom Uredbe 269/2014/EU, 9. členom Uredbe 
692/2014/EU in 9. členom Uredbe 833/2014/EU objavi se-
znam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, 
navedeni v prilogi II k Uredbi 269/2014/EU, v prilogi I k Uredbi 
692/2014/EU in v prilogi I k Uredbi 833/2014/EU.

III. KAZENSKE DOLOČBE

5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) v Rusijo za uporabo v njej ali v njeno korist neposre-
dno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža vojaško 
orožje in opremo ter druge obrambne proizvode in paravojaško 
opremo, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne 
(točka a) prvega odstavka 2. člena te uredbe);

b) uvaža, kupuje ali prenaša orožje in opremo iz prejšnje 
točke iz Rusije (točka b) prvega odstavka 2. člena te uredbe).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 

kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov (točka b) prvega 
odstavka 2. člena te uredbe).

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša 
ali izvaža blago in tehnologijo s seznama iz priloge I k Uredbi 
Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi 
režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in 
tranzita blaga z dvojno rabo, ne glede na to, ali je po poreklu iz 
EU ali ne (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: blago in tehnologija z dvojno rabo):

– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v 
Rusiji ali za uporabo v tej državi, če je ali bi lahko bilo navedeno 
blago delno ali v celoti namenjeno za uporabo v vojaške na-
mene ali za vojaške končne uporabnike (prvi odstavek 2. člena 
Uredbe 833/2014/EU),

– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom 
v Rusiji s seznama iz Priloge IV k Uredbi 833/2014/EU (prvi 
odstavek 2.a člena Uredbe 833/2014/EU);

b) uvaža blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v 
EU (točka a) 2. člena Uredbe 692/2014/EU);

c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom na 
Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevasto-
polu neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali 
izvaža blago in tehnologijo iz priloge III k Uredbi 692/2014/EU 
(prvi odstavek 2.c člena Uredbe 692/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju 
z Uredbo 692/2014/EU in Uredbo 833/2014/EU:

a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v 
Rusiji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno daje 
tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega 
seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL C št. 107 z dne 
9. 4. 2014, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
skupni seznam) ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževa-
njem in uporabo blaga s skupnega seznama (točka a) prvega 
odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);

b) neposredno ali posredno daje tehnično pomoč ali po-
sredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo, 
ali z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo 
takega blaga ali tehnologij, če je ali bi lahko bilo to blago v 
celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali 
za vojaške končne uporabnike:

– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu 
v Rusiji ali za uporabo v tej državi (točka c) prvega odstavka 
4. člena Uredbe 833/2014/EU);

– kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama 
iz Priloge IV k Uredbi 833/2014/EU (točka a) drugega odstavka 
2.a člena Uredbe 833/2014/EU);
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c) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali 
finančno pomoč, povezano z blagom in tehnologijami s sku-
pnega seznama, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili 
in zavarovanjem ali garancijo kreditnih izvoznih poslov, pa tudi 
zavarovanjem in pozavarovanjem za kakršno koli prodajo, 
dobavo, prenos ali izvoz takega blaga ali za kakršno koli zago-
tavljanje s tem povezane tehnične pomoči kateri koli fizični ali 
pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji 
(točka b) prvega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);

č) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali 
finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo z dvojno rabo 
ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zava-
rovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov 
ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči:

– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu 
v Rusiji ali za uporabo v tej državi (točka d) prvega odstavka 
4. člena Uredbe 833/2014/EU);

– kateri koli osebi, subjektu ali organu v Rusiji s seznama 
iz Priloge IV (točka a) drugega odstavka 2.a člena Uredbe 
833/2014/EU);

d) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali 
finančno pomoč ter zavarovanje in pozavarovanje, povezano 
z uvozom blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v EU 
(točka b) 2. člena Uredbe 692/2014/EU);

e) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali 
posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge 
III k Uredbi 692/2014/EU ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvo-
dnjo, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz navedene priloge 
kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu 
ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu 
(točka a) tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU);

f) neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali 
finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge III k 
Uredbi 692/2014/EU kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu 
ali organu na Krimu ali v Sevastopolu ali za uporabo na Krimu 
ali v Sevastopolu (točka b) tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 
692/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) odobri kakršno koli finančno posojilo ali kredit, zlasti v 
zvezi z vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastruk-
ture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike ali v 
zvezi z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu 
ali v Sevastopolu (točka a) prvega odstavka in točka a) drugega 
odstavka 2.a člena Uredbe 692/2014/EU);

b) pridobi ali poveča lastniški delež, vključno s prevze-
mom v celoti ter s pridobitvijo delnic in lastniških vrednostnih 
papirjev, v podjetjih s sedežem na Krimu ali v Sevastopolu, ki 
so dejavna na področju vzpostavljanja, pridobivanja ali razvoja 
infrastrukture v sektorjih prometa, telekomunikacij ali energeti-
ke ali pri izkoriščanju virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali 
v Sevastopolu (točka b) prvega in drugega odstavka 2.a člena 
Uredbe 692/2014/EU);

c) ustanovi kakršno koli skupno podjetje, povezano z 
vzpostavljanjem, pridobivanjem ali razvojem infrastrukture v 
sektorjih prometa, telekomunikacij ali energetike ali v zvezi 
z izkoriščanjem virov nafte, plina ali mineralov na Krimu ali v 

Sevastopolu (točka c) prvega in drugega odstavka 2.a člena 
Uredbe 692/2014/EU);

č) posredno ali neposredno zagotavlja tehnično pomoč 
ali posredniške storitve v zvezi z naložbenimi dejavnostmi iz 
točk a), b) in c) tega odstavka (2.b člen Uredbe 692/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) ne pridobi predhodnega dovoljenja za neposredno ali 
posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije 
iz priloge II k Uredbi 833/2014/EU fizičnim ali pravnim osebam, 
subjektom ali organom v Rusiji ali, če se taka pomoč nanaša 
na tehnologije za uporabo v Rusiji, kateri koli osebi, subjektu ali 
organu v kateri koli drugi državi (prvi odstavek 3. člena Uredbe 
833/2014/EU);

b) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči 
ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo iz prilo-
ge II k Uredbi 833/2014/EU ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, 
vzdrževanjem in uporabo navedenega neposredno ali posre-
dno za katero koli osebo, subjekt ali organ v Rusiji ali, če se 
navedena pomoč nanaša na tehnologije za uporabo v Rusiji, 
kateri koli osebi, subjektu ali organu v kateri koli drugi državi 
(točka a) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU);

c) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje financiranja ali 
finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge II k 
Uredbi 833/2014/EU, še zlasti subvencij, posojil in zavarovanja 
kreditnih izvoznih poslov, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali 
izvoz navedenega ali za vsako zagotavljanje s tem povezane 
tehnične pomoči neposredno ali posredno kateri koli osebi, 
subjektu ali organu v Rusiji ali, če se navedena pomoč nanaša 
na tehnologije za uporabo v Rusiji, kateri koli osebi, subjektu 
ali organu v kateri koli drugi državi ali za uporabo v tej državi 
(točka b) tretjega odstavka 4. člena Uredbe 833/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori deja-
nje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju 
z Uredbo 269/2014/EU:

a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov oseb, 
subjektov ali organov iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (prvi 
odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU);

b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 
269/2014/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da 
na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi 
odstavek 2. člena Uredbe 269/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
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veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek ka-
znuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori deja-
nje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez 
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in 
poslovne skrivnosti:

a) takoj ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spo-
štovanju obveznosti iz Uredbe 269/2014/EU, kakor je na primer 
zamrznitev računov in zneskov skladno z 2. členom Uredbe 
269/2014/EU, pristojnim organom, ki so navedeni na spletnih 
straneh iz priloge II k Uredbi 269/2014/EU, če prebiva ali ima 
sedež v Republiki Sloveniji, ter neposredno ali prek teh pri-
stojnih organov Evropski komisiji (točka a) prvega odstavka 
8. člena Uredbe 269/2014/EU);

b) ne sodeluje s pristojnimi organi iz priloge II k Uredbi 
269/2014/EU pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b) 
prvega odstavka 8. člena Uredbe 269/2014/EU).

(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba 
je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana 
zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 269/2014/EU, 
ugodi kakršnemu koli zahtevku, skupaj z zahtevki za nadome-
stilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski 
zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek 
za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, 
predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni 
koli obliki, ki jih zahtevajo:

– fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, uvrščeni 
na seznam iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka a) prvega 
odstavka 11. člena Uredbe 269/2014/EU);

– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, 
ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz prejšnje 
točke ali v njihovem imenu (točka b) prvega odstavka 11. člena 
Uredbe 269/2014/EU);

b) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katerih izvedba 
je bila neposredno ali posredno, v celoti ali deloma ovirana 
zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 692/2014/EU, 
ugodi kakršnemu koli zahtevku, skupaj z zahtevki za nadome-
stilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski 
zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek 
za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, 
predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni 
koli obliki, ki jih zahtevajo:

– fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama 
iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka a) prvega odstavka 
6. člena Uredbe 692/2014/EU);

– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, 
ki deluje prek ali v imenu ene od oseb, subjektov ali organov 
s seznama iz priloge I k Uredbi 269/2014/EU (točka b) prvega 
odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);

– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, za 
katerega je bilo z arbitražno, sodno ali upravno odločbo ugoto-
vljeno, da je kršil prepovedi iz Uredbe 692/2014/EU (točka c) 
prvega odstavka 6. člena Uredbe 692/2014/EU);

– katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, če 
je zahtevek povezan z blagom, katerega uvoz je prepovedan 
v 2. členu Uredbe 692/2014/EU (točka d) prvega odstavka 
6. člena Uredbe 692/2014/EU);

c) v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba 
je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana za-
radi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 833/2014/EU, ugodi 
kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo 
škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zah-
tevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek 
za podaljšanje dospelosti ali plačilo obveznice, garancije ali 
jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva 
v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:

– subjekti iz točk b in c prvega odstavka 5. člena ter točk 
c in d drugega odstavka 5. člena ali s seznama iz prilog III, 
IV, V in VI k Uredbi 833/2014/EU (točka a) prvega odstavka 
11. člena Uredbe 833/2014/EU);

– katera koli druga ruska oseba, subjekt ali organ (točka b) 
prvega odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU);

– katera koli oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, 
subjektov ali organov iz točke a ali b prvega odstavka 11. člena 
Uredbe 833/2014/EU ali v njihovem imenu (točka c) prvega 
odstavka 11. člena Uredbe 833/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) neposredno ali posredno kupi, proda, zagotavlja inve-
sticijske storitve ali pomoč pri izdaji oziroma drugem poslovanju 
s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega 
trga z zapadlostjo, daljšo od 90 dni, ki so jih po 1. avgustu 2014 
do 12. septembra 2014, ali z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki 
so jih po 12. septembru 2014 izdali:

– večja kreditna institucija ali druga večja institucija s 
seznama v prilogi III k Uredbi 833/2014/EU, ki ima izrecne 
pristojnosti za spodbujanje konkurenčnosti ruskega gospodar-
stva, njegove diverzifikacije in naložb ter ima sedež v Rusiji in 
je v javni lasti ali ima pod javnim nadzorom več kot 50 odstotni 
delež od 1. avgusta 2014 (točka a) prvega odstavka 5. člena 
Uredbe 833/2014/EU);

– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem zunaj EU, 
katerega najmanj 50 odstotni delež je v lasti subjekta s se-
znama iz priloge III k Uredbi 833/2014/EU (točka b) prvega 
odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);

– pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po 
navodilih subjekta iz prejšnje točke ali s seznama iz priloge III k 
Uredbi 833/2014/EU (točka c) prvega odstavka 5. člena Uredbe 
833/2014/EU);

b) neposredno ali posredno kupi, proda, zagotavlja in-
vesticijske storitve ali pomoč pri izdaji ali drugem poslovanju 
s prenosljivimi vrednostnimi papirji in instrumenti denarnega 
trga z zapadlostjo, daljšo od 30 dni, ki so jih po 12. septembru 
2014 izdali:

– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ki 
se ukvarja predvsem z in namenja obsežno dejavnost načrto-
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vanju, proizvodnji, prodaji ali izvozu vojaške opreme ali storitev 
s seznama iz Priloge V k Uredbi 833/2014/EU, razen pravnih 
oseb, subjektov ali organov, ki so dejavni v vesoljskem sektorju 
ali sektorju za jedrsko energijo (točka a) drugega odstavka 
5. člena Uredbe 833/2014/EU);

– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji, ki je 
pod javnim nadzorom ali katerega več kot 50 odstotni delež je 
v javni lasti in ima ocenjena skupna sredstva več kot en bilijon 
ruskih rubljev ter katerega ocenjeni prihodki vsaj v 50 odstotkih 
izhajajo iz prodaje ali prevoza surove nafte ali naftnih derivatov 
s seznama iz Priloge VI k Uredbi 833/2014/EU (točka b) druge-
ga odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);

– pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem zunaj EU, 
katerega več kot 50 odstotni delež je v neposredni ali posredni 
lasti subjekta iz prve in druge alineje te točke (točka c) drugega 
odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU), ali

– pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali 
po navodilih subjekta iz prve, druge ali tretje alineje te točke 
(točka d) drugega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU);

c) neposredno ali posredno vzpostavi ali sodeluje v ka-
kršni koli ureditvi za dajanje novih posojil ali kreditov, katerih 
zapadlost je daljša od 30 dni, kateri koli pravni osebi, subjektu 
ali organu iz prvega ali drugega odstavka 5. člena Uredbe 
833/2014/EU po 12. septembru 2014, razen posojil ali kreditov, 
ki imajo poseben in dokumentiran namen zagotavljati financi-
ranje za uvoz ali izvoz blaga, ki ni prepovedan, in nefinančnih 
storitev med EU in Rusijo, ali posojil, ki imajo poseben in doku-
mentiran namen zagotavljati nujna sredstva za doseganje meril 
solventnosti in likvidnosti za pravne osebe s sedežem v EU, 
ki so v več kot 50 odstotni lasti subjekta iz Priloge III k Uredbi 
833/2014/EU (tretji odstavek 5. člena Uredbe 833/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

a) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, ka-
terih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogiba-
nje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 
269/2014/EU (9. člen Uredbe 269/2014/EU);

b) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih 
namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2. člena ter prvega 
in tretjega odstavka 2.c člena Uredbe 692/2014/EU (4. člen in 
četrti odstavek 2.c člena Uredbe 692/2014/EU);

c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih 
namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz 2., 2.a, 3.a, 4. in 
5. člena Uredbe 833/2014/EU, skupaj z delovanjem namesto 
enega od subjektov iz 5. člena Uredbe 833/2014/EU ali z upo-
rabo izjem iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 833/2014/EU 
za financiranje subjektov iz 5. člena Uredbe 833/2014/EU 
(12. člen Uredbe 833/2014/EU).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali 
veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.

(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

IV. NADZOR

15. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe ter Uredbe 269/2014/EU, 

Uredbe 296/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU v okviru poobla-
stil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni in-
špekcijski organi in finančna uprava, policija ter pristojni nosilci 
javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, 
opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pri-
stojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, 
strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pri-
stojen za notranje zadeve, in finančna uprava.

(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi 
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Kadar teh predmetov ni 
možno odvzeti, se odvzame njihova protivrednost.

(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe ter Uredbe 
269/2014/EU, Uredbe 692/2014/EU in Uredbe 833/2014/EU or-
gani iz prvega odstavka tega člena takoj obvestijo ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve.

V. KONČNI DOLOČBI

16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 

o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali 
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost 
Ukrajine, in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (Uradni 
list RS, št. 59/14).

17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00724-39/2014
Ljubljana, dne 9. oktobra 2014
EVA 2014-1811-0110

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3058. Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih 

višješolskih študijskih programov

Na podlagi 27. člena in za izvajanje 26. člena Zakona o 
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 
100/13) ter za izvajanje določb Zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobra-
ževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K 
o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih 

študijskih programov
1. člen

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vpis in izbris izvajalcev javno veljavnih 

višješolskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: pro-
gram) v razvid in vsebino ter način vodenja razvida.
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Izvajalci iz prejšnjega odstavka so višje strokovne šole (v 
nadaljnjem besedilu: šole).

2. člen
(razvid)

Razvid je javna knjiga, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen
(začetek postopka za vpis v razvid)

Postopek za vpis javne šole v razvid se začne po uradni 
dolžnosti z izdajo sklepa ministra o dodelitvi programa.

Postopek za vpis zasebne šole v razvid se začne na 
predlog ustanovitelja. Predlog mora biti vložen najmanj šest 
mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno 
izobraževanje.

4. člen
(predlog za vpis v razvid)

Šola vloži predlog za vpis v razvid ministrstvu na obrazcih, 
objavljenih na spletni strani ministrstva, in jim priloži:

– izvedbeni študijski program,
– podatke o direktorju oziroma ravnatelju, organizatorju 

praktičnega izobraževanja, predavateljih, inštruktorjih, laboran-
tih, knjižničarju in referentu za študijske in študentske zadeve,

– podatke o prostorih in opremi,
– sklenjene pogodbe o sodelovanju z delodajalci za prak-

tično izobraževanje študentov.
Zasebna šola predlogu za vpis v razvid poleg podatkov iz 

prejšnjega odstavka priloži še ustanovitveni akt.

5. člen
(izvajanje programa v tujini)

Če želi šola izvajati program v tujini, mora poleg podatkov 
iz prejšnjega člena priložiti izjavo, ali bo program izvajala sa-
mostojno ali v sodelovanju s tujo šolo. Če bo program izvajala 
v sodelovanju s tujo šolo, mora predlogu za vpis v razvid poleg 
podatkov iz prejšnjega člena priložiti še:

– ime, naslov in sedež tuje šole,
– dokazilo o registraciji tuje šole, iz katerega je razvidna 

dejavnost, s katero se ukvarja,
– podatke o izvedbi programa (pogodbe oziroma spora-

zumi o sodelovanju).

6. člen
(izvajanje skupnih programov)

Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi, 
kadar želi šola izvajati skupni program v sodelovanju s šolami 
doma ali v tujini. Če želi šola izvajati skupni program samo v 
sodelovanju s šolami doma, ji ni treba priložiti dokazila iz druge 
alineje prejšnjega odstavka.

7. člen
(dokazila)

Šola mora za potrebe vpisa v razvid oziroma spremembe 
podatkov v razvidu poleg obrazcev iz prvega odstavka 4. člena 
tega pravilnika ministrstvu posredovati še naslednja dokazila:

– potrdilo o nastopnem predavanju v izvirniku ali overjeni 
fotokopiji, če predavatelj nima opravljenega strokovnega izpita,

– sklepe o imenovanju v naziv predavatelja višje šole v 
izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju študen-
tov ali izjave delodajalcev o nameri za sklenitev pogodb,

– pogodbe o zaposlitvi oziroma o delu, sklenjene z ravna-
teljem, organizatorjem praktičnega izobraževanja, referentom 
za študijske in študentske zadeve in drugimi strokovnimi delav-
ci pri izvajanju programa.

Če šola predlogu priloži izjave o nameri za sklenitev po-
godb iz tretje ali četrte alineje prejšnjega odstavka, mora naj-
pozneje do začetka študijskega leta, v katerem začne izvajati 
program, predložiti pogodbe.

8. člen
(vpis v razvid)

Šola se vpiše v razvid, ko izpolni z zakonom in drugimi 
predpisi določene pogoje za izvajanje programa. O tem se izda 
odločba. V odločbi se določi tudi, koliko študentov prvega letni-
ka lahko šola vpiše v posameznem študijskem letu, in študijsko 
leto, v katerem lahko začne izvajati program.

9. člen
(ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev)

V postopku ponovnega preverjanja pogojev ministrstvo 
šolo pozove, da predloži dokumentacijo in podatke iz prvega 
odstavka 4. člena tega pravilnika.

10. člen
(izbris iz razvida)

Ministrstvo šolo izbriše iz razvida po uradni dolžnosti 
najpozneje v 30 dneh po tem, ko izve za razloge izbrisa, ki jih 
določa zakon, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in 
izobraževanja. O izbrisu iz razvida se izda odločba.

11. člen
(vsebina razvida)

Razvid šol se vodi v javni knjigi, v razdelku za višje stro-
kovne šole, v katerega se vpisujejo naslednji podatki:

– ime in sedež (naslov) šole, matična številka šole oziro-
ma ime in naslov dislociranih enot, ali kraj in naslov izvajanja 
programa zunaj sedeža šole,

– pravno organizacijska oblika,
– ime in priimek zakonitega zastopnika šole,
– zaporedna številka vpisa v razvid,
– datum ustanovitve šole,
– datum vpisa v sodni register,
– datum vpisa šole v razvid,
– ime in naslov ustanovitelja oziroma ime in priimek, 

rojstni podatki in prebivališče, če je ustanovitelj fizična oseba,
– ime in evidenčna številka programa ter številka uradne-

ga lista objave,
– študijsko leto začetka izvajanja programa,
– številka in datum izdaje odločbe o vpisu v razvid,
– kraj in naslov izvajanja programa izven sedeža šole,
– datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida ter razlogi 

zanj.

12. člen
(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o vodenju razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih 
študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/06).

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-49/2014
Ljubljana, dne 24. septembra 2014
EVA 2014-3330-0036

dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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3059. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o disciplinskem postopku 
zoper izvršitelja

Na podlagi sedmega odstavka 298.d člena Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 
51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14 in 58/14 
– odl. US) minister za pravosodje izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika  

o disciplinskem postopku zoper izvršitelja

1. člen
V Pravilniku o disciplinskem postopku zoper izvršitelja 

(Uradni list RS, št. 95/02 in 40/06) se 3. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»Uvedba disciplinskega postopka

3. člen
Minister, pristojen za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: 

minister) uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja s pisnim 
sklepom.

Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči izvršitelju skupaj s 
pozivom, da v osmih dneh pisno odgovori na navedbe v sklepu.

O uvedbi postopka se seznani upravičenega predlagatelja 
in Zbornico izvršiteljev.«.

2. člen
4. člen se črta.

3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »oziroma po 

opravljenih pripravljalnih dejanjih«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 

se glasi:
»Ustna obravnava ni javna.«.

4. člen
5.a, 6. in 7. člen se črtajo.

5. člen
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Postopa-

nje s pritožbo«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pritožbo s spisom v petih delovnih dneh po 

njenem prejemu pošlje Zbornici izvršiteljev.«.
V drugem odstavku se besedilo »okrajnega sodišča, za 

katero je izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »okrožne-
ga sodišča, kjer ima izvršitelj sedež«.

Osmi odstavek se črta.

6. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »sodišča, za 

katero je izvršitelj imenovan« nadomesti z besedilom »sodišča, 
kjer ima izvršitelj sedež«.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-232/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
EVA 2014-2030-0042

mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister

za pravosodje

3060. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove USTANOVA FUNDACIJA ZA 
OHRANITEV DVORCA ŠTATENBERG

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Za-
kona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečišče-
no besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k 
aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA FUNDACIJA 
ZA OHRANITEV DVORCA ŠTATENBERG naslednjo

o d l o č b o

1. S to odločbo daje Ministrstvo za kulturo soglasje k aktu 
o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA FUNDACIJA ZA 
OHRANITEV DVORCA ŠTATENBERG, Štatenberg 89, 2321 
Makole, ki jo je ustanovil ustanovitelj Peter Kociper, Razgor 
pri Žabljeku 7, 2318 Laporje, o čemer je notarka Ines Bukovič, 
TPC »CITY« Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, izdala no-
tarski zapis z opr. št. SV 1075/2014 z dne 25. 8. 2014.

2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen.
Fundacija je ustanovljena z namenom ohranitve dvorca 

Štatenberg kot kulturnega spomenika in zaščitenega krajinske-
ga parka Štatenberg kot naravnega spomenika.

Nadalje je fundacija ustanovljena za vzpostavitev pravnih 
in drugih pogojev za razvoj prostovoljnega dela in financira-
nja javno koristnih projektov in dejavnosti, ki bodo zagotovile 
ohranitev in oživitev dvorca Štatenberg ter krajinskega parka 
Štatenberg.

3. Ustanovitveno premoženje ustanove je premično pre-
moženje traktorska kosilnica HTG 84 HURRICANE v vrednosti 
1.599,00 EUR.

4. Člani prve uprave so: Franc Kociper, Štatenberg 69, 
2321 Makole, Dejan Lešnik, Novake 11, 2319 Poljčane, in 
Peter Kociper, Razgor pri Žabljeku 7, 2318 Laporje.

Št. 0140-93/2014/1
Ljubljana, dne 22. septembra 2014
EVA 2014-3340-0032

mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo

3061. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove USTANOVA ZA SLOMŠKOVO 
CERKEV V KOŠAKIH

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena 
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje 
soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA 
ZA SLOMŠKOVO CERKEV V KOŠAKIH naslednjo

o d l o č b o

1. S to odločbo daje Ministrstvo za kulturo soglasje k aktu 
o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA ZA SLOMŠKO-
VO CERKEV V KOŠAKIH, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana, ki 
jo je ustanovil ustanovitelj Stanislav Zore, Prešernov trg 4, 1000 
Ljubljana, o čemer je notarka Nataša Erjavec, Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana, izdala notarski zapis z opr. št. SV 697/2014 z 
dne 20. 8. 2014.

2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen. Ustanova 
je ustanovljena za versko področje. Ustanova zagotavlja izpol-
njevanje namena tako, da bo z zbiranjem donacij poskrbela za 
obstoj in delovanje Slomškove cerkve v Košakih, ter za splošno 
materialno osnovo za opravljanje verskih obredov ter drugih 
splošno koristnih projektov v okviru župnije.
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3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sred-
stva v višini 2.000 evrov, ki so bila nakazana na račun ustanove.

4. Člani prve uprave so: Stanislav Zore, Prešernov trg 4, 
1000 Ljubljana, Boris Janko Markež, Destradijev trg 10, 6000 
Koper, in Pavle Jakop, Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana.

Št. 0140-94/2014/1
Ljubljana, dne 30. septembra 2014
EVA 2014-3340-0033

mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo

USTAVNO SODIŠČE
3062. Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek prvega 

odstavka 193. člena Zakona o prekrških 
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-94/13-14
Datum: 2. 10. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, 
začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 
2. oktobra 2014

o d l o č i l o:

1. Prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13 in 111/13) je, kolikor izključuje pravico do povračila pla-
čane globe tudi v primeru, ko je prišlo do ustavitve postopka o 
prekršku zaradi zastaranja, v neskladju z Ustavo.

2. Državni zbor mora protiustavnost iz prejšnje točke od-
praviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

3. Do uveljavitve drugačne zakonske ureditve ima pravico 
do povrnitve neupravičeno plačane globe tudi oseba, ki ji je bila 
v postopku o prekršku pravnomočna odločba oziroma sodba 
ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razveljavlje-
na in postopek zoper njo pravnomočno ustavljen zato, ker je 
nastopilo zastaranje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi št. VII Pg 

8/2012 prekinilo pravdni postopek in na Ustavno sodišče vlo-
žilo zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 193. člena 
ter 198. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Pre-
dlagatelj zatrjuje, da izpodbijani določbi součinkujeta tako, da 
skupaj izključujeta pravico do povrnitve škode, kadar je do 
ustavitve postopka o prekršku prišlo iz drugih razlogov kot pa 
zato, ker storjeno dejanje ni prekršek, ali zato, ker je izključena 
storilčeva odgovornost za prekršek. Takšna ureditev naj bi bila 
v nasprotju z Ustavo, saj tožnico postavlja v položaj, ko ne 
more zahtevati odškodnine oziroma povrnitve globe, čeprav je 
temelj za izrek in odmero globe odpadel. S tem naj bi se ustvar-
jal simbolni vtis, da je bila tožnica obsojena, čeprav obsodilne 
sodbe ni več. Takšna ureditev naj ne bi zanikala le domneve 
nedolžnosti, temveč naj bi bila tožnici odvzeta tudi pravica do 
odškodnine. Po mnenju predlagatelja je možnih več kvalifikacij 
ustavnega neskladja, še najbolj pa z vidika domneve nedol-

žnosti (27. člen Ustave) ali z vidika pravice do rehabilitacije 
in odškodnine (30. člena Ustave), ki naj bi bila poseben izraz 
domneve nedolžnosti. Besedna zveza kaznivo dejanje naj ne bi 
izključevala kvalifikacije neskladja po 30. členu Ustave, kar pre-
dlagatelj utemeljuje s sklicevanjem na odločbo Ustavnega sodi-
šča št. U-I-33/95 z dne 11. 7. 1996 (Uradni list RS, št. 39/96, in 
OdlUS V, 116) ter na presojo Evropskega sodišča za človekove 
pravice (v nadaljevanju ESČP).1 Predlagatelj zatrjuje, da ni vi-
deti stvarno utemeljenega razloga, da bi bilo treba na način, kot 
izhaja iz izpodbijanih določb ZP-1, izključiti ustavno pravico do 
povrnitve škode, če je bil postopek ustavljen zaradi zastaranja. 
Z zavrnitvijo zahtevka za vračilo globe, ki jo je tožnica plačala, 
bi se po mnenju predlagatelja sodišče postavilo na stališče, ki 
bi impliciralo, da je tožnica odgovorna za prekršek, ne da bi 
o njegovem obstoju in o tožničini odgovornosti zanj obstajala 
veljavna sodba prekrškovnega sodišča in ne da bi bilo mogoče 
sodbo o tem kdaj izdati.

2. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril. Svoje mnenje 
o navedbah v zahtevi je poslala Vlada. Navaja, da pomeni 
izpodbijana ureditev lex specialis v razmerju do predpisov civil-
nega materialnega prava, ki ureja odškodninsko odgovornost. 
Postopek povrnitve škode v ZP-1 naj bi bil urejen podobno kot 
v kazenskem postopku, kjer prvi odstavek 538. člena Zakona 
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo in 47/13 – ZKP) pravico do povrnitve ško-
de prav tako omejuje. Po mnenju Vlade pravica do povračila 
škode ni podana, če je bil postopek ustavljen zaradi zastaranja. 
S tem naj bi se skušalo preprečiti, da bi zaradi okoliščin na 
strani obdolženca lahko prišlo do odškodninske odgovornosti 
države, saj ima obsojeni v primeru neupravičene obsodbe 
pravico zahtevati povrnitev škode. Po mnenju Vlade ne gre 
pozabiti, da lahko zadeva zastara tudi zaradi okoliščin na strani 
storilca, npr. zaradi namernega zavlačevanja postopka. Glede 
na to, da je pravica do povrnitve škode v kazenskem postopku 
omejena na podoben način, kot to določa ZP-1, Vlada meni, 
da izpodbijani prvi odstavek 193. člena ter 198. člen ZP-1 nista 
v neskladju z Ustavo.

3. Ustavno sodišče je mnenje Vlade poslalo predlagatelju, 
da se o njem izjavi. Predlagatelj vztraja pri svojih stališčih in 
navaja, da se z zahtevo ne izpodbija tisto, kar prvi odstavek 
193. člena ter 198. člen ZP-1 omogočata, temveč tisto, kar 
onemogočata: vrnitev zneska globe, plačane na podlagi prvo-
stopne sodbe, ki je bila z izrednim pravnim sredstvom razvelja-
vljena zaradi neupoštevanja absolutnega zastaranja pregona. 
Po mnenju predlagatelja se prav v odklanjanju vrnitve tistega, 
kar se vrniti da (plačanega zneska globe), izraža zanikanje 
pravice iz 30. člena Ustave. Tako naj bi se pravnemu občutku 
upiralo, da bi država na podlagi sodbe, ki je bila razveljavljena 
zato, ker država ni zmogla meritorno razsoditi o zadevi v času, 
ki si ga je za to sama zadala, obdržala, kar ji je na podlagi 
sodbe moral plačati domnevni storilec prekrška.

B. – I.
4. Sodišče mora po 156. členu Ustave prekiniti postopek 

in začeti postopek za oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim 
sodiščem, če meni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti pri 
odločanju, protiustaven. Prekinitev postopka in uporaba do-
ločenega zakona ali dela zakona v sodnem postopku sta kot 
pogoja za začetek postopka za oceno ustavnosti določena 
tudi v 23. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS).

5. Okrožno sodišče v Ljubljani je zahtevi za oceno ustav-
nosti predpisa priložilo sklep št. VII Pg 8/2012 z dne 20. 3. 
2013, s katerim je zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti 
prvega odstavka 193. člena ter 198. člena ZP-1 prekinilo go-
spodarski spor do odločitve Ustavnega sodišča. Iz pravnomoč-

1 Predlagatelj se med drugim sklicuje na sodbi ESČP v zade-
vah Engel in drugi proti Nizozemski z dne 8. 6. 1976 ter A. Menarini 
Diagnostics S. R. L. proti Italiji z dne 27. 9. 2011. 
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nega sklepa in zahteve sodišča izhaja, da bi moralo sodišče pri 
odločanju o tožbi, s katero tožnica zahteva povračilo globe, ker 
je bil postopek o prekršku ustavljen zaradi zastaranja, upora-
biti izpodbijani določbi, ki sta po mnenju sodišča protiustavni. 
Glede na navedeno Ustavno sodišče šteje, da so procesne 
predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevi predlagatelja 
izpolnjene.

B. – II.
6. Predlagatelj navaja, da izpodbija celoten prvi odstavek 

193. člena ter 198. člen ZP-1. Prvi stavek prvega odstavka 
193. člena ZP-1 določa podlago za povračilo neupravičeno 
izrečene globe, ki je bila plačana prostovoljno po pravno-
močnosti, drugi stavek istega odstavka pa pomeni posebno 
podlago za povrnitev škode v primeru plačila ali izterjave globe 
ter stroškov, plačanih pred pravnomočnostjo.2 Člen 198 ZP-1 
v delu, ki se nanaša na povračilo globe, ureja smiselno enako 
vprašanje, kot je urejeno že v prvem odstavku 193. člena ZP-1. 
Ker iz vsebine zahteve izhaja, da gre v zadevi, v kateri je sodi-
šče prekinilo postopek in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 
ZP-1, za primer, ko je tožnica izrečeno globo plačala po prav-
nomočnosti odločbe o prekršku in ne že pred pravnomočnostjo, 
je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelj vsebinsko izpodbija 
le prvi stavek prvega odstavka 193. člena ZP-1, in je presojo 
opravilo samo v tem delu.3

B. – III.
7. Prvi stavek prvega odstavka 193. člena ZP-1 določa: 

"Komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija, ima 
pravico do povrnitve škode, ki jo je utrpel zaradi neopraviče-
nega izreka sankcije, če je bila pravnomočna odločba oziroma 
sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena ali razve-
ljavljena in postopek zoper njega pravnomočno ustavljen zato, 
ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker 
so bili podani razlogi, ki izključujejo storilčevo odgovornost za 
prekršek."

8. Izpodbijano zakonsko besedilo je uvrščeno v 14. po-
glavje ZP-1 z naslovom "Povrnitev škode, rehabilitacija in druge 
pravice oseb, ki so jim bile neopravičeno izrečene sankcije ali 
jim je bila neutemeljeno vzeta prostost" in taksativno opredelju-
je primere, v katerih ima oseba pravico do povrnitve škode. Do 
odškodnine je tako upravičen samo tisti, zoper katerega je bil 
postopek ustavljen zato, ker dejanje, ki ga je izvršil, ni prekršek, 
ali pa zato, ker je njegova odgovornost za prekršek izključena. 
A contrario to pomeni, da je v primeru, če pride do ustavitve 
postopka o prekršku zaradi zastaranja, pravica do povračila 
škode izključena.4

9. Izpodbijana določba opredeljuje globo kot neposredno 
škodo, kar potrjuje sklicevanje 198. člena ZP-1 na primerno, to-
rej smiselno uporabo določb 14. poglavja ZP-1 glede zahtevkov 
za povrnitev neupravičeno izrečene ali neupravičeno izterjane 
globe.5 Enako stališče zastopa tudi pravna teorija.6 Kljub temu 

2 Prim. tudi H. Jenull v: H. Jenull (red.), Zakon o prekrških s 
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 787 in 809.

3 Določba drugega stavka prvega odstavka 193. člena ZP-1 
je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 111/13 – v nadaljevanju ZP-1I) spremenjena 
tako, da se sedaj glasi: "Pravico do povrnitve škode ima tudi tisti, 
ki je neupravičeno plačal globo ali stroške postopka oziroma zoper 
katerega je bila odločba izvršena pred pravnomočnostjo." Glede 
na obseg presoje ta sprememba za Ustavno sodišče ni upoštevna.

4 Prim. H. Jenull, nav. delo, str. 786.
5 Prim. drugi stavek 193. člena ZP-1, ki je do uveljavitve ZP-1I 

kot škodo izrecno določal neupravičeno plačano globo ter stroške 
postopka. Razlog za spremembo te določbe z ZP-1I je razviden 
iz zakonodajnega gradiva št. EVA: 2013-2030-0087 z dne 13. 10. 
2013, v katerem je Vlada pojasnila, da je ZP-1 kot škodo izrecno 
izpostavljal zgolj neupravičeno plačano globo in stroške postopka, 
pri čemer pa pravica do uveljavljanja povrnitve ostalih oblik škode 
ni izključena.

6 Prim. H. Jenull, nav. delo, str. 788.

ni nobenega dvoma, da je globa sankcija za prekršek. Prvi 
odstavek 4. člena ZP-1 jo namreč določa kot glavno sankcijo, 
ki se lahko za storjeni prekršek izreče ob pogojih, določenih v 
ZP-1. ZP-1 ne določa več različnih vrst sankcij (kazni, varstveni 
ukrepi), kot je to določal Zakon o prekrških iz leta 1983 (Uradni 
list SRS, št. 36-1/83),7 temveč pozna le še enotno kategorijo 
sankcij.8

10. Ustava v 27. členu določa: "Kdor je obdolžen kazni-
vega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni 
ugotovljena s pravnomočno sodbo." Predpostavka nedolžnosti 
pomeni, (1) da je dokazno breme na tožeči stranki (državi) in ne 
na obdolžencu, (2) da država kot tožeča stranka nosi dokazno 
tveganje in (3) da velja načelo in dubio pro reo, ki sodišče za-
vezuje, da v dvomu obdolženca oprosti.9 Po stališču Ustavnega 
sodišča je "poseg kazenskega represivnega aparata države v 
posameznikove človekove pravice in temeljne svoboščine […] 
načeloma dopusten šele tedaj, ko je bilo protipravno ravnanje 
posameznika ugotovljeno z obsodilno sodbo sodišča. Vsakdo 
namreč velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovlje-
na s pravnomočno sodbo (27. člen Ustave)."10 Domneva ne-
dolžnosti velja kot ena izmed predpostavk poštenega postopka 
tudi v postopku o prekršku, saj prekrški spadajo med kazniva 
ravnanja,11 izrecno pa jo določa tudi 7. člen ZP-1.12 Po ustaljeni 
ustavnosodni presoji morajo biti tudi obdolžencu v postopku o 
prekršku zagotovljena temeljna jamstva poštenega postopka, 
pri čemer je lahko raven zagotovljenih pravic v primeru lažjih 
kršitev z manj hudimi posledicami za kaznovano osebo nižja od 
tiste, ki je zagotovljena v kazenskem postopku.13

11. Domnevo nedolžnosti varuje tudi drugi odstavek 
6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadalje-
vanju EKČP), ki določa: "Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, 
velja za nedolžnega, dokler ni v skladu z zakonom dokazana 
njegova krivda." Po ustaljeni praksi ESČP je domneva ne-
dolžnosti eden od temeljev poštenega postopka, določenih v 
prvem odstavku 6. člena EKČP.14 Ne gre zgolj za procesno 
predpostavko, temveč je njen domet širši; predstavnikom obla-
sti namreč prepoveduje, da bi osebo obravnavali kot krivo, 
ne da bi bila njena krivda predhodno ugotovljena na sodišču. 
Nanaša se tako na primere, ko je bil kazenski postopek zoper 
obdolženega ustavljen, kot tudi na primere, ko je bil obdolženi 
oproščen obtožbe.15 Domneva nedolžnosti je po stališču ESČP 
kršena, če odločitev sodišča izraža stališče, da je obdolženi 
kriv, ne da bi bila njegova krivda predhodno dokazana v skladu 
z zakonom. Do tega lahko pride celo brez formalne ugotovitve, 
saj zadostuje obstoj razloga, ki napeljuje na to, da sodišče 

7 Prim. K. Filipčič v: H. Jenull (red.), Zakon o prekrških s 
komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 107.

8 Sankcije za prekršek iz 4. člena ZP-1 so globa, opomin, 
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti 
vozniškega dovoljenja in prepovedjo uporabe vozniškega dovo-
ljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, 
odvzem predmetov, izločitev iz postopkov javnega naročanja in 
vzgojni ukrepi. 

9 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 
1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40).

10 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-296/02 z dne 
20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 68/04, in OdlUS XIII, 41).

11 Prim. L. Bavcon in drugi, Kazensko pravo, Splošni del, 
Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2013, str. 30.    

12 Člen 7 ZP-1 se glasi: "Kdor je obdolžen prekrška, velja za 
nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni ugotovljena s pravno-
močno odločbo."

13 Prim. npr. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-120/97 z 
dne 18. 3. 1999 (Uradni list RS, št. 31/99, in OdlUS VIII, 126) 
in št. Up-319/10, U-I-63/10 z dne 20. 1. 2011 (Uradni list RS, 
št. 10/11).

14 Prim. npr. sodbo ESČP v zadevi Deweer proti Belgiji z dne 
27. 2.1980, 56. točka.

15 Prim. sodbo ESČP v zadevi Lagardère proti Franciji z dne 
12. 4. 2012, 58. točka.
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obdolženega šteje za krivega.16 Po presoji ESČP je lahko vpra-
šanje krivde upoštevno le toliko časa, dokler sodišče v zadevi 
pravnomočno ne odloči, zato so pomisleki o krivdi po pravno-
močni oprostilni sodbi nedopustni.17 Glede na to, da Ustava 
nudi enak obseg varstva kot EKČP, je Ustavno sodišče presojo 
izpodbijanih zakonskih določb opravilo na podlagi Ustave.

12. V primeru, ko se postopek o prekršku ustavi zaradi 
zastaranja, do obsodilne sodbe oziroma sodbe, s katero se 
ugotovi odgovornost storilca, ne more priti. Ponovno uvedbo 
postopka o prekršku glede istega dejanja namreč preprečuje 
prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem) iz 
31. člena Ustave. S pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi postop-
ka se torej domneva nedolžnosti spremeni v presumptio iuris 
et de iure, v neizpodbojno domnevo, zoper katero nasprotni 
dokaz ni več mogoč.18 Kljub navedenemu pa izpodbijana za-
konska ureditev osebi, zoper katero se je postopek o prekršku 
ustavil zaradi zastaranja in ki zato neizpodbitno velja za nedol-
žno, odreka pravico do povrnitve škode, torej tudi že plačane 
globe, ki pomeni sankcijo. Taka ureditev pomeni poseg v do-
mnevo nedolžnosti iz 27. člena Ustave, saj ustvarja položaj, ko 
je oseba sankcionirana, ne da bi bil obstoj prekrška kadarkoli 
ugotovljen s pravnomočno sodbo.

13. Poseg v človekove pravice je ustavno dopusten, če 
temelji na ustavno dopustnem, stvarno upravičenem cilju (tretji 
odstavek 15. člena Ustave), in je v skladu s splošnim načelom 
sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen 
Ustave). Oceno skladnosti izpodbijane ureditve s splošnim 
načelom sorazmernosti opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. 
strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov 
posega, tj. presojo nujnosti, primernosti in sorazmernosti po-
sega v ožjem pomenu, če pred tem ugotovi, da omejitev temelji 
na ustavno dopustnem cilju.19

14. Iz zakonodajnega gradiva k izpodbijani zakonski do-
ločbi izhaja le, da je bil cilj, ki ga je zakonodajalec zasledoval 
z izpodbijano ureditvijo, zagotoviti pravico do povrnitve ško-
de osebam, ki so bile zaradi neupravičenega izreka sankcije 
oškodovane.20 Razlog za omejevanje povrnitve škode in v 
tem okviru tudi globe kot sankcije, če je bil postopek ustavljen 
zaradi zastaranja, ni razviden.

15. S pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi postopka o 
prekršku oseba neizpodbitno velja za nedolžno in zato ne 
sme trpeti med tem postopkom izrečene in izvršene sankcije. 
Posamezniki namreč ne smejo trpeti sankcij brez obsodbe. Če 
odpade temelj za plačilo globe, je treba globo zato brezpogojno 
vrniti in tako vzpostaviti stanje, skladno z domnevno nedolžno-
sti. Če je želel zakonodajalec z izpodbijano določbo preprečiti 
povračilo škode v primerih, ko je zastaranje nastopilo po krivdi 

16 Prim. sodbo ESČP v zadevi Minelli proti Švici z dne 25. 3. 
1983; postopek proti pritožniku, voden zaradi kaznivega dejanja 
obrekovanja na podlagi zasebne tožbe, je zastaral, sodišče pa mu 
je kljub temu naložilo delno plačilo stroškov kazenskega postopka. 
Sklepalo je namreč, da bi bil pritožnik, če ne bi nastopilo zasta-
ranje, zelo verjetno obsojen, saj je bil njegov novinarski kolega 
zaradi podobnega članka zoper istega oškodovanca spoznan za 
krivega. ESČP je ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti iz drugega 
odstavka 6. člena EKČP.

17 Prim. sodbo ESČP v zadevi Sekanina proti Avstriji z dne 
25. 8. 1993; v tej zadevi so nacionalna sodišča kljub oprostilni sodbi 
zavrnila pritožnikov zahtevek za odškodnino zaradi neutemelje-
nega odvzema prostosti, ker so štela, da sum še vedno obstaja. 
ESČP je ob ugotovitvi kršitve drugega odstavka 6. člena EKČP za-
pisalo: "Te navedbe so – brez oprostilne sodbe in porotinih navedb 
– povzročale dvom o pritožnikovi nedolžnosti kot tudi o zakonitosti 
postopka pred sodiščem prve stopnje. Zaradi navedb v prvosto-
penjski sodbi so pritožnika vsa kasnejša sodišča štela za krivega."

18 Prim. B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave 
Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evrop-
ske študije, Ljubljana 2002, str. 335.  

19 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 
24. 10. 2003, (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86, 25. točka 
obrazložitve). 

20 Poročevalec DZ, št. 39/02, EPA 508-III. 

osebe, zoper katero je tekel postopek, kot škode ne bi smel 
opredeliti tudi neupravičeno plačane globe. Tako pa izpodbijana 
ureditev z zanikanjem pravice do povračila škode in s tem tudi 
globe kot sankcije (prim. 9. točko te obrazložitve) sprejema 
in oznanja, da je oseba vendarle "kriva" oziroma odgovorna 
za prekršek, ne da bi o obstoju prekrška in odgovornosti zanj 
obstajala pravnomočna sodba. Na tak način je oseba sicer 
formalnopravno "oprana krivde" in velja za nedolžno, dejansko 
pa je kljub temu sankcionirana, saj do povračila plačane globe 
ni upravičena. Ker za tak poseg v domnevo nedolžnosti, kot ga 
omogoča izpodbijana ureditev, ni videti ustavno dopustnega ci-
lja, je prvi stavek prvega odstavka 193. člena ZP-1 v neskladju 
s 27. členom Ustave.

16. Na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS je Ustav-
no sodišče sprejelo ugotovitveno odločbo (1. točka izreka). Kot 
je razvidno iz predhodne obrazložitve, izpodbijana določba 
onemogoča povračilo škode, torej tudi vrnitev neupravičeno 
plačane globe, če je bil postopek o prekršku ustavljen zara-
di zastaranja. Razveljavitev prvega stavka prvega odstavka 
193. člena ZP-1 bi pomenila tudi razveljavitev dveh pogojev, ki 
omogočata povračilo škode,21 ne da bi bilo to sploh predmet 
ustavnosodne presoje. Gre za položaj, ko način nomotehnič-
nega urejanja razveljavitve ne omogoča. Zato je Ustavno sodi-
šče izdalo ugotovitveno odločbo, skladno z drugim odstavkom 
48. člena ZUstS pa je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno 
protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi te odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka). Upošte-
vajoč razloge te odločbe bo moral zakonodajalec sprejeti tako 
ureditev, ki bo vsakomur, za kogar velja domneva nedolžnosti, 
omogočala povračilo neupravičeno plačane globe.

17. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka 
40. člena ZUstS določilo tudi način izvršitve svoje odločitve 
(3. točka izreka). Zaradi spoštovanja domneve nedolžnosti 
je določilo, da ima oseba pravico do povrnitve neupravičeno 
plačane globe tudi v primeru, če je bila pravnomočna odločba 
oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena, odpravljena 
ali razveljavljena in postopek zoper njo pravnomočno ustavljen 
zato, ker je nastopilo zastaranje. To pomeni, da bo moralo sodi-
šče tudi osebi, zoper katero je bil postopek o prekršku ustavljen 
zaradi zastaranja, vrniti neupravičeno plačano globo.

C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

drugega odstavka 40. člena in 48. člena ZUstS v sestavi: pod-
predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnici in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna 
Pogačar in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

3063. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega 
sodišča

Številka: Up-519/12-19
Datum: 18. 9. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Eleza Elezija, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba 
Kozinc in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 18. sep-
tembra 2014

21 Gre za pogoja iz drugega dela izpodbijane določbe "… zato, 
ker je bilo ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili 
podani razlogi, ki izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek".
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o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 
14. 2. 2012, kolikor se nanaša na Eleza Elezija, se razveljavi in 
se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. S sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani je bil pritožnik 

spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja neupravičenega 
prometa z mamili po drugem odstavku 196. člena Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 ─ uradno prečiščeno bese-
dilo – KZ). Sodišče mu je izreklo kazen petnajstih let zapora in 
stransko denarno kazen 30.000 EUR. Višje sodišče je izpod-
bijano sodbo spremenilo v odločbi o kazenski sankciji tako, da 
je pritožniku izreklo kazen devetih let zapora in denarno kazen 
20.000 EUR. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo pritožnikovih 
zagovornikov za varstvo zakonitosti.

2. Vrhovno sodišče je kot neutemeljena zavrnilo zatrje-
vanja pritožnikovih zagovornikov, da je kaznivo dejanje, ki se 
pritožniku očita pod točko VII izreka prvostopenjske sodbe, v 
celoti utemeljeno na dokazih, pridobljenih v nasprotju s tre-
tjim odstavkom 103. člena Dekreta predsednika Italijanske 
republike št. 309/1990 z dne 9. oktobra 1990 (v nadaljevanju 
DPR), 36. in 37. členom Ustave ter 8. členom Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list 
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), s čimer naj 
bi bila storjena kršitev po 8. točki prvega odstavka 371. člena 
Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZKP). Pojasnilo je, da 
v celoti sprejema oceno, ki jo je glede teh očitkov sprejelo Višje 
sodišče. Navedbe pritožnika, da za opravo procesnih dejanj 
italijanske policije niso bili izpolnjeni pogoji po tretjem odstavku 
103. člena DPR (oporekanje verodostojnosti zapisnika italijan-
ske policije z dne 12. 3. 2007 in podajanje svoje analize ocene 
priče V. C., zlasti z vzporedno akcijo italijanske policije "Carpe 
diem"), pa je ocenilo kot izpodbijanje dokazne ocene sodišč 
v zvezi z dejstvi in okoliščinami izvedbe teh dejanj, kar naj v 
zahtevi za varstvo zakonitosti ne bi bilo dopustno uveljavljati. 
Kot neutemeljene je ocenilo tudi tiste navedbe pritožnikovih 
zagovornikov, za katere je presodilo, da pomenijo očitek o 
kršitvi 36. člena (nedotakljivost stanovanja) in 37. člena (var-
stvo tajnosti pisem) Ustave. Navedlo je, da je treba ravnanja 
italijanske policije ocenjevati najprej v luči italijanske ustave 
in zakonodaje, ter pojasnilo, da Ustava Italijanske republike 
v svojem 11. členu, smiselno enako citiranim določbam slo-
venske Ustave, varuje posege v zasebnost posameznika z 
vnaprejšnjo ali naknadno (pravo)sodno kontrolo takih pose-
gov, kar naj bi bilo na zakonodajni ravni izpeljano v drugem in 
tretjem odstavku 103. člena DPR ter v 352. (osebna in hišna 
preiskava), 355. (zaseg predmetov) in 391. (odvzem prostosti) 
členu italijanskega zakona o kazenskem postopku. Po presoji 
Vrhovnega sodišča so to naknadno preveritev in odobritev 
dejanj italijanske policije italijanski (pravo)sodni organi izvedli 
in so bila s tem spoštovana in zagotovljena ustrezna procesna 
jamstva tudi v smislu 8. člena EKČP. Kot izhaja iz obrazložitve 
izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča, razlogov za izločitev 
tako pridobljenih dokazov iz kazenskega spisa ni bilo in se 
izpodbijana sodba nanje lahko opira. Navedeni razlogi naj bi 
potrjevali tudi oceno, da je bila odločitev prvostopenjskega 
sodišča glede zavrnitve zahteve za izločitev dokazov v zvezi z 
dejanjem iz točke VII izreka prvostopenjske sodbe (dokazi, ki 
izvirajo iz aretacije E. T. v Italiji) pravilna in s tem neutemelje-
na tudi zahteva za izločitev vseh članov senata iz razloga po 
4.a točki 39. člena ZKP.

3. Iz obrazložitve prvostopenjske sodbe h kaznivemu 
dejanju pod točko VII izreka te sodbe1 je med drugim mogoče 

1 Glej 397. do 409. stran obrazložitve prvostopenjske sodbe. 

razbrati, da je italijanska policija 12. 3. 2007 opravila preiska-
vo hotelske sobe št. 212 v hotelu Plaza v Pescari, v kateri je 
prebival kurir E. T., in preiskavo avtomobila, ki ga je navedena 
oseba vozila. V vozilu je italijanska policija našla in zasegla 
20 zavitkov heroina v skupni teži 9,897 kg, v hotelski sobi pa 
je zasegla mobilni telefon Nokia, SIM kartico, prospekt hotela 
Savoy-Pesaro, cestninski listek Pesaro-Pescara ter določene 
osebne dokumente. Uslužbenka hotela, ki je bila kasneje za-
slišana tudi pri sodniku v Pescari, je policistom pojasnila, kdaj 
je E. T. prišel v hotel in na katere telefonske številke je klical.

4. Pritožnik zatrjuje kršitve pravic iz 22. člena, prvega 
odstavka 23. člena ter 29., 35., 36. in 37. člena Ustave ter 6. in 
8. člena EKČP. Navaja, da obsodba zanj za kaznivo dejanje iz 
točke VII izreka izpodbijane sodbe v celoti temelji na dokazih, 
ki izvirajo iz aretacije E. T. v Italiji in bi po mnenju pritožnika 
morali biti izločeni. Pritožnik trdi, da so standardi procesnih 
jamstev pri presoji dopustnosti dokazov, pridobljenih iz tujine, 
določbe Ustave in EKČP. Sodišča naj ne bi opravila ustrezne 
presoje skladnosti posegov, pri katerih so bili pridobljeni na-
vedeni dokazi, z italijansko zakonodajo, s 36. in 37. členom 
Ustave ter 8. členom EKČP. Do navedenih očitkov, ki naj bi 
jih pritožnikovi zagovorniki izrecno uveljavljali v zahtevi za 
varstvo zakonitosti, se Vrhovno sodišče tudi naj ne bi jasno 
opredelilo, saj iz obrazložitve sodbe tega sodišča naj ne bi bilo 
razvidno, da je Vrhovno sodišče prej navedene kršitve sploh 
presojalo. Nadalje pritožnik navaja, da je preiskovalni sodnik 
odredil prikriti preiskovalni ukrep po 149.b členu ZKP s povsem 
neobrazloženo odredbo, zaradi česar naj bi prišlo do kršitve 
pravic iz 22., 35., 36. in 37. člena Ustave ter 8. člena EKČP. Ker 
sodišče kljub predlogu obrambe ni zaslišalo priče V. C., temveč 
je zgolj prebralo njeno izjavo, naj bi prišlo do kršitve 29. člena 
Ustave in 6. člena EKČP. Z vidika teh kršitev naj bi bili sporni 
stališče Višjega sodišča, da se je obramba zaslišanju izrecno 
odpovedala, in stališče Vrhovnega sodišča, da je z odločitvijo 
sodišča o dokaznem predlogu, ki jo je to kasneje deloma 
spremenilo, nastala nova procesna situacija, ki bi terjala nov 
dokazni predlog obrambe. Pritožnik z nestrinjanjem z razlogi, 
s katerimi sodišče utemeljuje zavrnitev nekaterih dokaznih 
predlogov obrambe, zatrjuje tudi kršitev pravice do izvedbe 
dokazov v njegovo korist iz tretje alineje 29. člena Ustave. S 
tem, ko naj bi sodišče očitek iz obtožnice, da je pritožnik dogo-
vor o prodaji heroina sklenil z L. R., v sodbi spremenilo tako, 
da je pritožnik sklenil tak dogovor z neznano osebo, zaradi 
česar naj ne bi bila podana identiteta med sodbo in obtožbo, 
pa naj bi bila pritožniku kršena njegova pravica do učinkovi-
te obrambe iz 29. člena Ustave. Nadaljnjo kršitev pravice iz 
29. člena Ustave pritožnik vidi v tem, da je izvedenec fonolog 
kot podlago za izdelavo izvedenskega mnenja o uporabniku 
določene telefonske številke uporabil posnetek pritožnikovega 
glasu, pridobljenega ob podajanju njegovega zagovora in ob 
drugih procesnih razpolaganjih na glavni obravnavi. Pritožnik 
navaja, da je bil odnos predsednika senata do obdolžencev 
slabšalni in pristranski, da se je "pristransko opredeljeval do 
obtožnice" ter da je med predsednikom senata in višjo državno 
tožilko potekala neformalna komunikacija. Zato ocenjuje, da je 
prišlo do kršitve pravice do nepristranskega sojenja iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave. Ker naj bi pri presoji te zatrjevane 
kršitve Vrhovno sodišče navedlo povsem drugačne razloge 
kot pred njim nižji sodišči, naj bi prišlo tudi do kršitve pravice 
iz 22. člena Ustave.

5. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-519/12 
z dne 28. 1. 2013 sprejelo v obravnavo ustavno pritožbo 
zoper sodbo Vrhovnega sodišča. V skladu s prvim odstav-
kom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS) je Ustavno sodišče o sprejemu obvestilo Vrhovno 
sodišče.

6. Ustavno sodišče je v postopku pridobilo posamezne 
listine iz spisa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 19969/210 
(št. III K 158/2007).
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B.
7. Pritožnik izpodbija stališče, ki ga je v zvezi z vrednote-

njem in dopustnostjo ter uporabljivostjo dokazov, pridobljenih 
ob aretaciji E. T. v Italiji, na katerih naj bi temeljijo kaznivo deja-
nje iz točke VII izreka prvostopenjske sodbe, sprejelo Vrhovno 
sodišče. Meni, da gre za nedovoljene dokaze, ki bi morali biti 
izločeni zaradi nespoštovanja standardov oziroma procesnih 
jamstev italijanske zakonodaje, 36. in 37. člena Ustave ter 
8. člena EKČP. Vrhovnemu sodišču obenem očita, da se do 
navedenih očitkov, ki so jih v zahtevi za varstvo zakonitosti 
uveljavljali njegovi zagovorniki, ni jasno opredelilo, saj naj iz 
obrazložitve sodbe tega sodišča ne bi bilo razvidno, da je Vr-
hovno sodišče te kršitve sploh presojalo.

8. Pritožnikovi zagovorniki so že v postopku z zahtevo 
za varstvo zakonitosti izrecno uveljavljali,2 da obsodba za 
kaznivo dejanje iz točke VII izreka izpodbijane sodbe v celoti 
temelji na nedovoljenih dokazih, ki bi morali biti izločeni. Šlo 
naj bi za dokaze, ki izvirajo iz aretacije E. T. v Italiji in ki bi po 
trditvah pritožnika morali biti izločeni zaradi nespoštovanja 
standardov oziroma procesnih jamstev italijanske zakonodaje, 
36. in 37. člena Ustave ter 8. člena EKČP. Tudi v ustavni pri-
tožbi je to bistven očitek pritožnika. V obravnavanem položaju 
najprej ni mogoče prezreti bistvene okoliščine, ki je pomembna 
za temeljno izhodišče presoje tako zatrjevanih očitkov. Gre 
namreč za očitke pritožnika o protiustavnosti dokazov, ki so bili 
pridobljeni v tujini in, kot je mogoče razbrati iz priloženih sodb, 
so bili pridobljeni za potrebe kazenskega postopka v tuji državi, 
brez vnaprejšnjega oziroma hkratnega sodelovanja naše drža-
ve. Procesna dejanja tujih državnih organov, s katerimi naj bi 
se nedopustno poseglo v človekove pravice, so bila izvršena 
zoper osebo E. T. in ne neposredno zoper pritožnika. Vrhovno 
sodišče je o zatrjevanih kršitvah človekovih pravic sprejelo sta-
lišče, da ne gre za nedovoljene dokaze, ki se lahko uporabijo 
v kazenskem postopku zoper pritožnika. Vsebinska presoja 
zatrjevanih kršitev ustavno varovanih človekovih pravic bi tako 
zahtevala najprej temeljno opredelitev, kateri so v obravnava-
nem položaju kriteriji (zgornja premisa presoje) za vrednotenje 
oziroma tehtanje ter s tem za presojo dopustnosti in uporablji-
vosti v tujini pridobljenih dokazov ter za nadaljnjo oceno, ali se 
na tako pridobljene dokaze sodba sodišča sme opreti.3 Glede 
na stališče, ki ga je o pritožnikovih očitkih sprejelo Vrhovno 
sodišče v izpodbijani sodbi, je moralo Ustavno sodišče najprej 
presoditi, ali izpodbijana sodba zadosti ustavnim jamstvom iz 
22. člena Ustave (enako varstvo pravic).

9. Že iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da je 
obrazložena sodna odločba bistveni del poštenega postopka, 
varovanega s pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena 
Ustave, in da mora sodišče s sodno odločbo na konkreten na-
čin in z zadostno jasnostjo opredeliti razloge, na podlagi katerih 
je sprejelo svojo odločitev.4 Sodišče se mora z navedbami 
strank seznaniti ter se do njih, če so dopustne in za odločitev 
pomembne, v obrazložitvi sodne odločbe tudi opredeliti. To ne 
velja le za dejanske navedbe, temveč tudi za pravna vprašanja. 
Ne glede na pravilo, da sodišče pozna pravo po uradni dolžno-
sti (iura novit curia), se obveznost sodišča do opredelitve (ob-
razložitve) nanaša tudi na pravna vprašanja. Pri tem sodišče ni 
dolžno posebej odgovarjati na vsak pravni argument stranke, 
mora pa se opredeliti do tistih, ki so za presojo primera odlo-

2 Glej trditve pritožnikovih zagovornikov v 4. točki na 9., 
10. in 11. strani zahteve za varstvo zakonitosti z dne 18. 5. 2012.

3 Glej npr. P. Gorkič, Prepoznavanje in izločanje nezako-
nitih dokazov v kazenskem postopku: dokazi pridobljeni v tuji-
ni, Konferenca kazenskega prava in kriminologije, Zbornik 2009, 
str. 184–194; P. Gorkič, Načelo sorazmernosti in izločanje nezako-
nitih dokazov v slovenskem pravu, Pravna praksa, št. 42 (2009); 
P. Gorkič, Načelo sorazmernosti in izločanje nezakonitih dokazov 
v slovenskem pravu: drugi del, Pravna praksa, št. 5 (2014); K. Šu-
gman Stubbs, Kako v kazenskem postopku vrednotiti dokaze, ki so 
bili pridobljeni v tujini, Pravna praksa, št. 47 (2012).

4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-147/09 z dne 
23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 83/10). 

čilni. Za zagotovitev pravice do poštenega sojenja kot tudi za 
zagotovitev zaupanja v sodstvo je pomembno, da stranka, če 
njenemu zahtevku ali pravnemu sredstvu ni ugodeno, iz obra-
zložitve sodišča lahko spozna, da se je sodišče z njenimi argu-
menti seznanilo in jih obravnavalo, ter da ne ostane v dvomu, 
ali jih sodišče ni enostavno prezrlo.5 Ustava v 125. členu jasno 
določa, da so sodniki vezani na Ustavo in zakon. Kadar se v ka-
zenskem postopku obravnavajo posegi v človekove pravice – v 
obravnavanem položaju v pravice iz 36. in 37. člena Ustave, ki 
jih varuje tudi 8. člen EKČP –, takšna dolžnost sodnikov izhaja 
tudi iz četrtega odstavka 15. člena Ustave. Sodišča se morajo 
zato opredeliti do navedb strank, ki so za odločitev z vidika 
človekove pravice bistvenega pomena. Če pri tem ocenijo, da 
so ustavnopravni ugovori oziroma očitki ustavnopravne narave 
neutemeljeni, jih morajo argumentirano zavrniti.6 To predposta-
vlja opredelitev zgornje premise za presojo. Če zaradi trka dveh 
(ali več) pravnih redov držav v izhodišču prihajajo v poštev 
med seboj različne pravne ureditve in poleg teh še zavezujoči 
mednarodni instrumenti, mora sodišče, da bi opredelilo zgor-
njo premiso, utemeljiti zanj relevantno razmerje med vsemi v 
poštev prihajajočimi pravnimi podlagami in razloge za izbrano 
zgornjo premiso. Zgolj posplošena stališča o tem razmerju ne 
zadostujejo, ker onemogočajo izostritev kriterijev, po katerih se 
ravna presoja danega primera.

10. Iz obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča, zlasti njene 
14. točke, je med drugim mogoče ugotoviti, da to sodišče za 
presojo o ključnih očitkih, s katerimi so pritožnikovi zagovorniki 
dokazovali, da gre za nedovoljene dokaze iz tujine, med dru-
gim, da tako pridobljeni dokazi ne izpolnjujejo zahtev iz 35., 
36. in 37. člena Ustave ter 8. člena EKČP, ni jasno postavilo 
temeljnega izhodišča presoje – zgornje premise za presojo. 
Ob izhodiščih, da gre za dokaze pridobljene v tujini brez so-
delovanja lastne države in da sodišče pravo pozna, bi moralo 
Vrhovno sodišče najprej jasno postaviti izhodiščni temelj za 
svojo presojo. Vrhovno sodišče je navedlo, da je treba ravnanje 
italijanske policije ocenjevati najprej v luči italijanske ustave 
in zakonodaje in je to presojo opravilo. Menilo je, da je bilo z 
naknadno preveritvijo in odobritvijo dejanj italijanske policije 
zahtevam italijanskega pravnega reda zadoščeno, kar naj bi 
ustrezalo tudi zahtevam 8. člena EKČP. Do zahtev slovenske 
Ustave pa se izrecno ni opredelilo, čeprav je navedlo, da so 
določbe italijanske Ustave smiselno enake določbam sloven-
ske Ustave. Vendar argumentov, na podlagi katerih bi bilo 
iz obrazložitve izpodbijane sodbe mogoče razbrati, v čem je 
ta smiselna enakost, Vrhovno sodišče ni navedlo. Italijanska 
Ustava, ki v 14. členu določa nedotakljivost stanovanja, se 
v tem pogledu razlikuje od slovenske Ustave, ki v drugem 
odstavku 36. člena izrecno določa, da ne sme nihče brez od-
ločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje 
ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Slovenska 
Ustava tudi zelo restriktivno določa pogoje, pod katerimi je tak 
vstop dopusten brez odločbe sodišča (peti odstavek 36. člena 
Ustave). Enako velja tudi za morebitno upoštevanje določbe 
15. člena italijanske Ustave, ki ureja varstvo komunikacijske za-
sebnosti, v primerjavi s pogoji, ki jih za dopustnost posega v to 
pravico določa slovenska Ustava v drugem odstavku 37. člena. 
Iz izpodbijanega stališča zato ni mogoče jasno razbrati, kaj 
je bila zgornja premisa presoje, na podlagi katere je Vrhovno 
sodišče ocenjevalo navedene ključne očitke pritožnika. Delno 
je Vrhovno sodišče izhajalo iz določb tujega, italijanskega pro-
cesnega prava in 11. člena (pravilno bi bilo 14. člena v zvezi 
s 13. členom in 15. člena) italijanske Ustave, delno iz 36. in 
37. člena slovenske Ustave, ne da bi njihovo vsebino primerjalo 
z italijansko ureditvijo in ureditvijo EKČP. Vrhovno sodišče je pri 
tem le splošno navedlo, da so bila spoštovana in zagotovljena 
ustrezna jamstva tudi v smislu 8. člena EKČP. Iz tega bi sicer 

5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne 
22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108). 

6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-67/09, Up-316/09 
z dne 24. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 28/11, in OdlUS XIX, 19).
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morda lahko sklepali, da je Vrhovno sodišče menilo, da so 
bila upoštevana tudi ustavna procesna jamstva. Vendar zgolj 
sama navedba te ocene, ne da bi sodišče ponudilo ustrezno 
argumentacijo zanjo, s katero bi odgovorilo na pritožnikove 
očitke, ne ustreza zahtevam iz 22. člena Ustave. Ob tem je 
treba posebej opozoriti tudi na vprašanje, ali 8. člen EKČP za-
gotavlja povsem enak obseg varstva pravice do zasebnosti kot 
35., 36. in 37. člen Ustave.7 Glede na peti odstavek 15. člena 
Ustave mora namreč sodišče zagotavljati t. i. največje varstvo 
človekove pravice, kar pomeni, da prevladajo zahteve EKČP, 
če zagotavljajo višjo raven varstva človekovih pravic, sicer pa 
je treba upoštevati Ustavo, razen če bi Vrhovno sodišče ute-
meljilo, da obstajajo ustavnopravni argumenti, ki bi dovoljevali 
drugačno stališče, kadar gre za uporabo dokazov, pridobljenih 
po tujem pravnem redu. Ob tako nejasno postavljenem izhodi-
šču za presojo, odsotnosti argumentov in posplošeni presoji v 
izpodbijani sodbi pa je utemeljena ocena, da Vrhovno sodišče 
na zatrjevane očitke, ki jim ni mogoče odreči ustavnopravne 
pomembnosti, saj je šlo za očitke o kršitvah človekovih pravic, 
ni odgovorilo. Vrhovno sodišče se je v izpodbijani sodbi v bistvu 
izognilo vsebinski presoji očitkov pritožnikovih zagovornikov o 
protiustavnosti pridobljenih ter uporabljenih dokazov, ki izvirajo 
iz tujine. S tem je pritožnika prikrajšalo za obrazloženo sodno 
odločbo in kršilo njegovo pravico do enakega varstva pravic iz 
22. člena Ustave.

11. Zaradi ugotovljene kršitve pravice iz 22. člena Ustave 
je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo, kolikor se nanaša na 
pritožnika, razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v 
novo odločanje. V novem odločanju bo moralo Vrhovno sodišče 
upoštevati navedena stališča Ustavnega sodišča, jasno posta-
viti najprej zgornjo premiso presoje in na tej izhodiščni podlagi 
oceniti ključne očitke pritožnika. S stališčem iz te odločbe se 
Ustavno sodišče še ni opredelilo do vprašanja, ali bi morali biti 
dokazi, pridobljeni po tujem pravu in morebiti ne v celoti skla-
dno z določbami naše Ustave, vselej izločeni.

12. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo, kolikor se 
nanaša na pritožnika, razveljavilo že zaradi kršitve 22. člena 
Ustave, se v presojo utemeljenosti drugih očitkov ni spuščalo.

C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisin-
ger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar 
in dr. Jadranka Sovdat. Sodnik Jan Zobec je bil pri odločanju o 
tej zadevi izločen. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

3064. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega 
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in 
sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-46/12-20
Datum: 2. 10. 2014

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Stanislava Mustarja, Brežice, ki ga zastopa Dušan Medved, 
odvetnik v Krškem, na seji 2. oktobra 2014

7 Prim. 26. in 27. točko obrazložitve odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-40/12 z dne 11. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 39/13).

o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 139/2011 z dne 22. 9. 
2011, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 419/2010 
z dne 7. 10. 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani 
št. P 796/2006-III z dne 28. 8. 2009 se glede tožbenega zah-
tevka zoper prvo toženko razveljavijo in se zadeva vrne Okro-
žnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo pritožnikov zahtevek 

za plačilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko 
škodo. Pritožnik je odškodnino zahteval od štirih tožencev. 
Od prve toženke Republike Slovenije je odškodnino zahteval 
iz razlogov: (1) kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja zaradi predolgo trajajočega postopka in (2) neza-
konitega ravnanja sodišč, ki sta zavrnili njegov predlog za 
odlog izvršbe, zaradi česar naj bi v izvršbi prišlo do prodaje 
njegove nepremičnine kljub temu, da je kasneje z revizijo zoper 
zakonitost izvršilnega naslova uspel in je bil izvršilni naslov v 
tem delu (s katerim je bila ustanovljena hipoteka na njegovi 
nepremičnini) razveljavljen. Odločitev sodišča prve stopnje o 
zavrnitvi zahtevka proti prvi toženki temelji na stališču, da do 
kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ni pri-
šlo in da odškodninska odgovornost države ni podana, ker so-
dišča niso ravnala protipravno. Pritožnik je od drugega toženca 
odškodnino zahteval zaradi prekoračitve pooblastila, ki mu je 
nalagalo, da lahko posojilo zavaruje s hipoteko na pritožnikovi 
nepremičnini samo, če bo posojilo vzeto pri banki, medtem ko 
ga je drugi toženec najel pri četrti toženki, ki je fizična oseba. 
Odločitev o zavrnitvi zahtevka proti drugemu tožencu pa temelji 
na stališču, da je bila tožba v tem delu nesklepčna in je sodišče 
prve stopnje izdalo zavrnilno zamudno sodbo. Sodišče prve 
stopnje je tožbeni zahtevek proti tretji in četrti toženki zavrnilo 
zaradi zastaranja. Sodišče druge stopnje je delno ugodilo pri-
tožnikovi pritožbi in zaradi drugačne presoje pravil o zastaranju 
razveljavilo prvostopenjsko sodbo glede tretje in četrte toženke 
in v tem obsegu vrnilo zadevo v novo odločanje. V ostalem 
delu je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. 
Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožnikovo revizijo.

2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 8. člena 
Ustave, kršitev pravic iz 15., 22., 23., 26. in 33. člena Ustave ter 
kršitev 6. in 13. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 
nadaljevanju EKČP). Navaja, da je drugega toženca pooblastil 
za zastavo njegove nepremičnine za najem kredita pri katerikoli 
banki. Ker je drugi toženec kredit najel pri fizični osebi, to je če-
trti toženki, je takoj vložil tožbo, s katero je izpodbijal posojilno 
pogodbo s klavzulo izvršljivosti. Pritožnik navaja, da je Vrhovno 
sodišče šele po skoraj sedmih letih razsodilo, da posojilna po-
godba ni veljavna v delu, v katerem se nanaša na zavarovanje 
posojila z vknjižbo hipoteke na pritožnikovo nepremičnino. 
Navaja, da je četrta toženka med tekom pravdnega postopka 
že vložila predlog za izvršbo, da v tem postopku z odlogom iz-
vršbe ni uspel ter da je četrta toženka v izvršbi kot upnica kupila 
njegovo nepremičnino, ki ji je bila izročena še pred odločitvijo 
Vrhovnega sodišča. Pred prejemom sodbe Vrhovnega sodi-
šča, s katero je uspel, pa je četrta toženka nepremičnino tudi 
že prodala tretji osebi. Pritožnik meni, da je kršitev 13. člena 
EKČP uveljavljal pravočasno in ves čas postopka, kar naj bi 
bilo razvidno iz njegovih navedb. Zatrjuje, da je sicer imel na 
voljo pravna sredstva, s katerimi je dosegel spremembo sodnih 
odločb, vendar pa ta sredstva niso bila učinkovita. Zatrjuje, da 
mu sodni organi niso pravočasno zagotovili sodnega varstva, 
saj je ne glede na to, da je vložil pravna sredstva tako v prav-
dnem kot v izvršilnem postopku, prišlo do prodaje njegove ne-
premičnine v izvršbi in s tem njegovega hudega oškodovanja. 
Navaja, da dejstvo, da je z revizijo uspel, zanj v končni fazi 
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nima nobenega pomena, saj je bila njegova nepremičnina, 
medtem ko je sodišče skoraj sedem let odločalo o zakonitosti 
izvršilnega naslova, v izvršilnem postopku že prodana. Meni, 
da so sodišča ravnala protipravno, saj niso sodila v razumnem 
roku (6. člen EKČP) ter niso zagotovila učinkovitega sojenja 
in učinkovitega uveljavljanja pravic (13. člen EKČP). Zatrjuje, 
da morajo sodišča pravo poznati in da se EKČP na podlagi 
8. člena Ustave v Republiki Sloveniji neposredno uporablja. 
Meni, da sojenje na več stopnjah ne more upravičiti trajanja 
postopka, saj bi sodišča neveljavnost izvršilnega naslova ob 
pravilni uporabi materialnega prava morala ugotoviti bistveno 
prej. Trditev, da naj sporna vprašanja ne bi bila enostavna, pa 
po mnenju pritožnika zgolj nakazuje na to, da je bila odločitev 
izvršilnega sodišča o neugoditvi predlogu za odlog izvršbe 
toliko bolj napačna, saj je izvršilno sodišče ob izkazani zaple-
tenosti vprašanj nadaljevalo izvršbo.

3. Pritožnik navaja, da je stališče Vrhovnega sodišča, da 
naj bi zatrjeval, da je odlog izvršbe obvezen v vsakem primeru, 
ko je vložena revizija, zmotno, saj naj bi zatrjeval le, da bi sodi-
šče moralo ugoditi odlogu za izvršbo v njegovem konkretnem 
primeru, ko je kljub izpolnjenim pogojem in drugačni sodni pra-
ksi njegov predlog zavrnilo. Sklicuje se na konkretne okoliščine 
primera, ko je šlo za družinsko stanovanjsko hišo pritožnika, na 
katero je bil še posebno čustveno navezan, in vloženo izredno 
pravno sredstvo v zvezi s samim izvršilnim naslovom. Meni, 
da je izguba zanj nedvomno pomenila nenadomestljivo škodo. 
Zatrjuje, da je prva toženka odgovorna, če so njena pravna 
pravila in sodne odločbe take, da posameznik ne more doseči 
varstva nespornih pravic, kot na primer v konkretnem primeru 
varstva pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Meni, 
da je glede na sprejeto stališče Vrhovnega sodišča, kdaj je po-
dana odškodninska odgovornost države za ravnanje sodnika, 
praktično nemogoče dokazati protipravnost ravnanja sodišč in 
odgovornost države.

4. Pritožnik meni, da so sprejeta stališča Vrhovnega sodi-
šča glede ugotavljanja odškodninske odgovornosti napačna in 
posegajo v njegovo pravico iz 26. člena Ustave. Navaja, da v 
postopku očitno niso bila upoštevana stališča pravne teorije, ki 
poudarja, da v primeru odgovornosti na podlagi 26. člena Usta-
ve ne gre za klasično odgovornost, temveč za specifično od-
govornost zaradi tveganja nastanka škode, ki izvira iz ravnanja 
organov oblasti. Sklicuje se na veljavno sodno prakso Evrop-
skega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP).

5. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-46/12 z 
dne 10. 12. 2013 ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega 
sodišča v zvezi s tožbenim zahtevkom proti prvi toženki spre-
jelo v obravnavo, ustavne pritožbe zoper izpodbijane sodbe 
v zvezi s tožbenim zahtevkom proti drugemu tožencu pa ni 
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 o 
tem obvestilo Vrhovno sodišče. V skladu z drugim odstavkom 
navedenega člena ZUstS je Ustavno sodišče ustavno pritožbo 
poslalo v odgovor prvi toženki (nasprotni stranki) iz pravdnega 
postopka, ki se o njej ni izjavila.

6. Ustavno sodišče je vpogledalo v spise Okrožnega 
sodišča v Ljubljani št. P 796/2006-III (sedaj P 2827/2010-III) in 
št. P 3124/2001-II (prej št. II P 377/99) ter Okrajnega sodišča v 
Krškem št. In 2002/00050.

B.
7. Ustavno sodišče se je z vprašanjem sodnega varstva 

pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in odškodnine 
v primeru njene kršitve že večkrat ukvarjalo. V večini primerov 
je šlo za vprašanja, ki so bila povezana z nepremoženjsko 
škodo, nastalo s kršitvijo navedene človekove pravice. Tako 
je v odločbi št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni list RS, 
št. 92/05, in OdlUS XIV, 72) ugotovilo, da v Republiki Sloveniji 
ni posebnih zakonskih določb, ki bi v takšnem primeru prizadeti 
osebi omogočale uveljavljati pravico do pravičnega zadoščenja 
v smislu EKČP. Zato je ugotovilo, da je bil tedaj veljavni Zakon 

o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 
70/2000 – ZUS) v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena v 
zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Zakonodajalcu je 
naložilo, naj sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebne-
ga odlašanja ustrezno uredi. Na navedeno odločbo Ustavnega 
sodišča se je zakonodajalec odzval s sprejetjem Zakona o var-
stvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni 
list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZVPSBNO).1 Ta zakon v prvi vrsti zagotavlja varstvo pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja s t. i. pospešitvenimi 
pravnimi sredstvi, s katerimi lahko stranka že v času nastanka 
domnevne kršitve učinkovito vpliva na to, da sodni postopek 
ne bi trajal nerazumno dolgo.2 Če pravica do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja kljub temu ni zagotovljena, pa daje 
ZVPSBNO stranki možnost, da (ob izpolnjenosti določenih 
predpostavk)3 po končanem sodnem postopku uveljavlja pra-
vično zadoščenje, med drugim tudi v obliki denarne odškodnine 
za nepremoženjsko škodo (glej prva točka drugega odstavka 
15. člena ZVPSBNO) in tudi za premoženjsko škodo (glej prvi 
odstavek 21. člena ZVPSBNO).

8. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-207/08, Up-2168/08 
z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 30/10, in OdlUS XIX, 3) 
ugotovilo, da je 25. člen ZVPSBNO, kolikor ne ureja tudi polo-
žaja drugih oškodovancev, katerim je domnevna kršitev pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prenehala pred 1. 1. 
2007, pa do takrat niso vložili zahteve za pravično zadoščenje 
na mednarodno sodišče, v neskladju s četrtim odstavkom 
15. člena v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Da bi 
bilo v času do odprave ugotovljenega ustavnega neskladja 
učinkovito sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja zagotovljeno tudi tej skupini oškodovancev, je 
Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS 
določilo način izvršitve odločbe. Po njem morajo sodišča do 
odprave ugotovljenega neskladja v pravdnih postopkih zaradi 
plačila denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo kot 
posledico domnevne kršitve pravice do sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja tudi za to skupino oškodovancev glede meril 
za ugotovitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja ter glede višine in določitve pravičnega zadoščenja 
uporabljati ustrezne določbe ZVPSBNO.

9. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-695/11 z dne 10. 1. 
2013 (Uradni list RS, št. 9/13), v kateri je šlo za vprašanje 
premoženjske škode zaradi kršitve pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja, sprejelo stališče, da 26. člen Ustave 
na najsplošnejši način zajema vse oblike protipravnega rav-
nanja, s katerim država povzroči škodo posamezniku, in je s 
tega vidika t. i. lex generalis. Stališče Vrhovnega sodišča, po 
katerem država na podlagi 26. člena Ustave ni odškodninsko 
odgovorna za sistemsko pogojene sodne zaostanke, je ocenilo 
za neskladno s 26. členom Ustave in 6. členom EKČP.

10. V skupino oškodovancev, ki jih zajema odločba 
št. U-I-207/08, Up-2168/08, sodi tudi pritožnik. Ustavno sodi-
šče je v odločbi št. Up-2965/08 z dne 13. 5. 2010 (Uradni list 
RS, št. 45/10) poudarilo, da zgolj to, da sodi nekdo v navedeno 
skupino domnevnih oškodovancev, samo po sebi še ne ute-
meljuje sklepa, da mu je bila v konkretnem sodnem postopku 
kršena enaka človekova pravica. Takšen sklep bi bil mogoč le 
ob ugotovitvi, da mu sodišča v spornem postopku niso zagoto-
vila primerljivo učinkovitega sodnega varstva te pravice, kot bi 
mu bilo zagotovljeno, če bi tudi zanj veljale pravno upoštevne 
določbe ZVPSBNO.4

1 Prim. zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO, Poro-
čevalec DZ, št. 40/06.

2 Prim. 5. do 14. člen ZVPSBNO. 
3 Prvi odstavek 15. člena in prvi odstavek 21. člena ZVPSBNO.
4 Z odločbo št. U-I-207/08, Up-2168/08 ugotovljeno nesklad-

je je zakonodajalec odpravil z Zakonom o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja (Uradni list RS, št. 38/12 − v nadaljevanju ZVPSBNO-B), 
in sicer s spremembo tretjega odstavka 25. člena ZVPSBNO.
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11. Pritožnik zatrjuje, da so sodišča kršila pravico do 
sojenja v razumnem roku iz prvega odstavka 6. člena EKČP 
oziroma pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz 
prvega odstavka 23. člena Ustave in da sprejeta stališča kršijo 
pravico iz 26. člena Ustave. Po stališču izpodbijanih sodb prito-
žnik ni upravičen niti do odškodnine za nepremoženjsko škodo 
po pravilih o pravičnem zadoščenju zaradi kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku niti do odškodnine po klasičnih pra-
vilih o odškodninski odgovornosti države za njeno protipravno 
ravnanje. Nosilno stališče izpodbijanih sodb je, da odškodnin-
ska odgovornost države ni podana, ker sodišče v spornem 
postopku, ki naj bi po zatrjevanju pritožnikov trajal nerazumno 
dolgo, ni ravnalo protipravno.

12. Ker prvi odstavek 23. člena Ustave zagotavlja enak 
obseg varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
kot prvi odstavek 6. člena EKČP, je Ustavno sodišče zatrjevano 
kršitev presojalo na podlagi Ustave. Tako po ustaljeni presoji 
Ustavnega sodišča te pravice kot tudi po praksi ESČP se krši-
tev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja oziroma 
pravice do sojenja v razumnem roku presoja glede na okolišči-
ne konkretnega primera in glede na merila, ki jih je za te prime-
re izoblikovalo ESČP: zapletenost zadeve, ravnanje državnih 
organov, ravnanje pritožnika in narava zadeve.5 Podobna me-
rila je za presojo kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja določil tudi zakonodajalec v 4. členu ZVPSBNO.6 
Kot izhaja iz novejše sodne prakse Vrhovnega sodišča, to pri 
presoji kršitve navedene človekove pravice uporablja merila iz 
4. člena ZVPSBNO, upoštevajoč način izvršitve, določen v od-
ločbi št. U-I-207/08, Up-2168/08.7 Iz prakse ESČP je razvidno, 
da se navedena merila za presojo kršitve pravice do sojenja 
v razumnem roku uporabljajo ne glede na to, ali posameznik 
zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo oziroma pra-
vično zadoščenje ali za premoženjsko škodo8 zaradi kršitve 
navedene pravice. Iz drugega odstavka 21. člena ZVPSBNO 
izhaja, da morajo sodišča tudi pri odločanju o premoženjski 
škodi za presojo kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja upoštevati merila iz 4. člena navedenega zakona. Ta 
merila so pomemben ustavnopravni okvir, na podlagi katerega 
je treba presojati obstoj zatrjevane kršitve pravice iz prvega 
odstavka 23. člena Ustave.

13. Sodišče prve stopnje je odločalo s sodbo z dne 28. 8. 
2009, torej pred začetkom učinkovanja odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-207/08, Up-2168/08. Višje in Vrhovno sodišče 
sta odločili po začetku učinkovanja odločbe št. U-I-207/08, 
Up-2168/08, ki bi jo morali upoštevati pri svojem odločanju. 
Prav zaradi spoštovanja pravice do sojenja brez nepotrebne-

5 Glej npr. sodbe ESČP v zadevah Frydlender proti Fran-
ciji z dne 27. 6. 2000, 43. točka, Lukenda proti Sloveniji z dne 
6. 10. 2005, 74. točka, in Gržinčič proti Sloveniji z dne 3. 5. 2007, 
97. točka. Glej tudi odločbe Ustavnega sodišča št. Up-2965/08, 
št. Up-1258/08 z dne 3. 6. 2010 (Uradni list RS, št. 54/10) in 
št. Up-108/09 z dne 23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 81/10).

6 Člen 4 ZVPSBNO se glasi: "Pri odločanju o pravnih sred-
stvih po tem zakonu se za učinkovito izvrševanje pravice iz 2. člena 
tega zakona upoštevajo okoliščine posamezne zadeve, zlasti njena 
zapletenost v dejanskem in pravnem pogledu, ravnanje strank 
v postopku, predvsem z vidika uporabe postopkovnih pravic in 
izpolnjevanja obveznosti v postopku, spoštovanje pravil o vrstnem 
redu reševanja zadev na sodišču, zakonski roki za razpis narokov 
in izdelavo sodnih odločb, trajanje časa, v katerem je bila na dru-
gih sodnih stopnjah oziroma sodiščih reševana zadeva, način, po 
katerem je bila zadeva obravnavana pred vložitvijo nadzorstvene 
pritožbe ali rokovnega predloga, narava in vrsta zadeve ter njen 
pomen za stranko."

7 Glej odločitve Vrhovnega sodišča: sklep št. II Ips 362/2010 
z dne 24. 3. 2011, sklep št. II Ips 385/2010 z dne 10. 3. 2011, sklep 
št. II Ips 267/2010 z dne 10. 3. 2011 in sklep št. II Ips 439/2010 z 
dne 10. 3. 2011. 

8 Tako je ESČP dosodilo pritožnikom odškodnino za premo-
ženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku 
v zadevi Lechner in Hess proti Avstriji z dne 23. 4. 1987 in v zadevi 
Pammel proti Nemčiji z dne 1. 7. 1997.

ga odlašanja tudi v primerih, kakršni so bili predmet presoje 
v navedeni odločbi in kakršen je tudi pritožnikov, je Ustavno 
sodišče določilo način izvršitve te odločbe. Zato je bil ta za 
sodišči ustavnopravno zavezujoč.9

14. Stališče sodišča prve stopnje o neobstoju protiprav-
nosti zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega od-
lašanja temelji na tem, da je bila zadeva v šestih letih in 
dveh mesecih obravnava na šestih stopnjah, od tega petkrat 
meritorno. Po stališču Vrhovnega in Višjega sodišča šest let 
in dva meseca dolgo odločanje ne pomeni kršitve pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ker je sodišče v tem 
času petkrat meritorno odločalo, ker ni šlo za zavlačevanje, 
temveč za drugačno presojo materialnopravnih vprašanj, in ker 
naj vprašanja ne bi bila enostavna. Iz navedenega je očitno, 
da je sodišče prve stopnje stališče o neobstoju protipravnosti 
sprejelo le na podlagi ocene ravnanja pravdnih sodišč, Višje in 
Vrhovno sodišče pa na podlagi ocene ravnanja pravdnih sodišč 
in zapletenosti zadeve. Pri tej presoji sodišča niso upoštevala 
tudi drugih okoliščin konkretnega primera, ki bi bile lahko, 
upoštevajoč merila, ki jih je za te primere izoblikovalo ESČP 
in ki so določena tudi v 4. členu ZVPSBNO, prav tako pravno 
upoštevne.

15. Sodišča niso upoštevala ravnanja pritožnika, ki je 
tožbo na ničnost in razveljavitev posojilne pogodbe, sklenjene 
v obliki notarskega zapisa, vložil le nekaj dni po sklenitvi no-
tarskega zapisa v letu 1998. Prav tako niso upoštevala okoli-
ščine, da je pritožnik v izvršilnem postopku, ki se je začel leta 
2002 na podlagi spornega notarskega zapisa, vložil predlog 
za odlog izvršbe, ki pa je bil zavrnjen. Zastavlja se vprašanje, 
ali je mogoče neuspešnost s tem pravnim sredstvom pripisati 
le pritožnikovemu ravnanju.10 Navsezadnje sodišča niso upo-
števala niti pomena zadeve za pritožnika, čeprav je ta ves čas 
zatrjeval, da je zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja v pravdnem postopku prišlo do prodaje njegove 
družinske stanovanjske hiše na dražbi. V izvršilnem postopku 
pridobi (originarno) kupec na nepremičnini lastninsko pravico s 
pravnomočnostjo sklepa o izročitvi nepremičnine,11 dosedanji 
lastnik pa jo izgubi. V pritožnikovem primeru je sklep o izročitvi 
št. In 2002/00050 z dne 27. 9. 2004 postal pravnomočen 7. 10. 
2004, s čimer je kupec pridobil lastninsko pravico, pritožnik pa 
jo je trajno in nepovratno izgubil. Zato kasnejša za pritožnika 
ugodna sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 413/2003 z dne 
25. 11. 2004 ni mogla vplivati na omenjeno izvršilno zadevo. Po 

9 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-624/11 z dne 
3. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 55/14).

10 Tedaj veljavni Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 51/98 in 75/02), ki je veljal ob odločanju sodišč o pritožni-
kovem (dolžnikovem) predlogu za odlog izvršbe v prvem odstavku 
71. členu, je zahteval, naj dolžnik izkaže za verjetno, da bi s 
takojšnjo izvršbo pretrpel nenadomestljivo škodo. Zakonodajalec 
pa je kasneje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 17/06 − v nadaljevanju 
ZIZ-C) pravnemu standardu nenadomestljiva škoda dodal še pravni 
standard težko nadomestljiva škoda. Iz zakonodajnega gradiva 
(Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi 
in zavarovanju − ZIZ-C, Poročevalec DZ, št. 107/05, EPA 575-V, 
str. 64–65) izhaja, da se je izkazalo, da so zelo redke situacije, v 
katerih je mogoče izkazati nenadomestljivo škodo, veliko več pa je 
primerov, ko je škoda težko nadomestljiva. Predlagatelj navedenih 
sprememb zakona je svoj predlog delno utemeljeval z odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-110/03, Up-631/03 z dne 14. 4. 2005 
(Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 21), s katero je Ustavno 
sodišče ugotovilo, da je tedaj veljavni prvi odstavek 73. člena Za-
kona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 40/04 − uradno 
prečiščeno besedilo), ki je urejal odlog izvršbe na predlog tretjega, 
v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave.

11 Primerjaj prvi odstavek 192. člena Zakona o izvršbi in za-
varovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
93/07, 28/09, 51/10, 26/11 in 53/14 – v nadaljevanju ZIZ). Glej tudi 
odločbo Ustavnega sodišča št. Up-77/04 z dne 11. 10. 2006 (Uradni 
list RS, št. 118/06, in OdlUS XV, 98), 5. točko obrazložitve.
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193. členu ZIZ morebitna sprememba ali razveljavitev sklepa 
o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine 
nima vpliva na pravice, ki jih je kupec pridobil po 192. členu ZIZ. 
Pravdna sodišča, ki so odločala o veljavnosti izvršilnega na-
slova (izvršljivega notarskega zapisa), in izvršilni sodišči, ki sta 
vodili postopek izvršbe na podlagi istega izvršilnega naslova, 
so v razmerju do pritožnika nastopala kot enotna sodna oblast. 
Zato jih je treba tudi tako obravnavati.12 Pritožnik je namreč za 
zavarovanje svojih pravic in koristi sprožil sodni postopek, v 
katerem je izpodbijal veljavnost izvršilnega naslova. Pri tem se 
je utemeljeno zanesel, da je sodni sistem organiziran tako, da 
bo o veljavnosti izvršilnega naslova sodišče odločilo še pred 
pravnomočnostjo sklepa o izročitvi, izdanega na podlagi istega 
izvršilnega naslova.

16. Sodišča so zavrnila zahtevek za povrnitev škode 
zaradi oblastnega ravnanja države z ugotovitvijo, da sodiščem 
ni mogoče očitati kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja oziroma do sojenja v razumnem roku. To ugotovitev 
pa so utemeljila z upoštevanjem le nekaterih in ne vseh meril, ki 
so se oblikovala v praksi ESČP in ki jih je treba šteti za ustavno-
pravni okvir presoje. Tako so sodišča kršila pravico do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstavka 23. člena 
Ustave.13 Neupoštevanje meril, ki so odločilna za presojo krši-
tev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, je imelo 
za posledico kršitev pravice do povračila škode iz 26. člena 
Ustave. Celovite presoje pojma protipravnosti ravnanja sodišč 
ni opravilo nobeno od sodišč. Zato so vse izpodbijane sod-
be obremenjene z enako kršitvijo. Ob ponovni presoji pojma 
protipravnosti bodo morala zato sodišča pretehtati okoliščine, 
omenjene v prejšnji točki obrazložitve, skupaj z morebitnimi še 
drugimi okoliščinami konkretnega primera, upoštevajoč merila, 
ki pomenijo ustavnopravni okvir za presojo obstoja kršitve pra-
vice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

17. Zaradi ugotovljenih kršitev je Ustavno sodišče izpod-
bijane sodbe glede tožbenega zahtevka zoper prvo toženko 
razveljavilo in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v 
novo sojenje. Zato drugih zatrjevanih kršitev ni presojalo.

C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS 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. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Jadranka Sovdat l.r.
Podpredsednica

3065. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 
15.a do 15.t člena Zakona o finančnih 
zavarovanjih

Številka: U-I-196/14-12
Datum:  9. 10. 2014

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe 
Kolosej Kinematografi, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Iztok 
Ščernjavič, odvetnik v Ljubljani, na seji 9. oktobra 2014

12 Primerjaj J. Zobec, Odškodninska odgovornost sodnika in 
odgovornost države zanj, Pravni letopis 2013, Inštitut za primerjal-
no pravo, Ljubljana 2013, str. 211.

13 Podobno odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1258/08, 
9. točka obrazložitve, in št. Up-108/09, 11. točka obrazložitve.

s k l e n i l o:

1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži 
izvrševanje 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarova-
njih (Uradni list RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
82/13).

2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ima hipotekar-
ni upnik v primerih, ko je bila do začetka učinkovanja zadržanja 
izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih 
notarska prodaja že začeta in pogodba o prodaji ali prevzemu 
lastninske pravice še ni bila sklenjena, pravico, da odstopi 
od notarske prodaje in vloži predlog za izvršbo pri pristojnem 
sodišču ali da vztraja pri zahtevani notarski prodaji. V primeru, 
da upnik vztraja pri notarski prodaji, roki za opravila na podlagi 
Zakona o finančnih zavarovanjih ne tečejo, ponudniki pa lahko 
od danih ponudb odstopijo. Notar v primeru navedenega odsto-
pa hipotekarnega upnika ali ponudnika vrne plačano varščino 
oziroma vrne plačane varščine.

3. Predlog, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadr-
ži izvrševanje 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 82/13), se 
zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnica izpodbija 15.a do 15.t člen Zakona o finanč-

nih zavarovanjih (v nadaljevanju ZFZ) in 10. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih 
(v nadaljevanju ZFZ-C). Meni, da je 10. člen ZFZ-C, kolikor 
se nanaša tudi na notarske hipoteke, ki so bile ustanovljene 
pred začetkom veljavnosti ZFZ-C, v neskladju s prepovedjo 
retroaktivnosti iz 155. člena Ustave, z načelom varstva zaupa-
nja v pravo iz 2. člena Ustave in načelom enakosti iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave. Podrejeno pa trdi, da so izpodbijani 
15.a do 15.t člen ZFZ, ki urejajo možnost notarske prodaje 
nepremičnine, ki je dana v zavarovanje terjatve z notarsko 
hipoteko, ob izpolnjenosti vseh, z zakonom določenih pogojev, 
v neskladju z 22. členom Ustave in 6. členom Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list 
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) ter s pravico do zasebne 
lastnine iz 33. člena Ustave.

2. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče do konč-
ne odločitve zadrži izvrševanje 10. člena ZFZ-C in 15.a do 
15.t člena ZFZ. Navaja, da ji bo z nadaljnjim izvrševanjem 
izpodbijanih določb nastala težko popravljiva škoda, ker na 
ceno zastavljene nepremičnine, po kateri se ta lahko proda po 
postopku notarske prodaje, nima nobenega vpliva in ker mora 
biti izhodiščna cena pri notarski prodaji enaka le 70 odstotkom 
ocenjene likvidacijske vrednosti nepremičnine. Zatrjuje, da lah-
ko varstvo svoje lastninske pravice doseže šele v naknadni 
odškodninski pravdi. Navaja, da naknadno odškodninsko so-
dno varstvo ni učinkovito, ker zaradi slabe finančne situacije, 
v kateri je oziroma so dolžniki, ni mogoče pričakovati, da bi se 
lahko učinkovito pravdali in zoperstavili finančno močnejšemu 
upniku. Pobudnica meni, da z zadržanjem izvrševanja izpodbi-
janih določb hipotekarnemu upniku ne nastane nobena škoda, 
saj lahko kadarkoli začne postopek sodne prodaje nepremični-
ne na podlagi 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). Navaja, da so v nasprotju 
s postopkom notarske prodaje v sodnem postopku varovana 
njena temeljna procesna jamstva in da se lahko ugotovi resnič-
na vrednost nepremičnine. Postopek notarske prodaje njene 
nepremičnine, zastavljene z notarsko hipoteko, naj bi bil že 
v teku. Pojasnjuje, da se rok za oddajo ponudb izteče 24. 10. 
2014, rok za sklenitev pogodbe pa 7. 11. 2014. Ustavnemu so-
dišču zato predlaga absolutno prednostno obravnavo zadeve.

3. Državni zbor je odgovoril na navedbe v delu pobude, 
ki se nanašajo na predlog za začasno zadržanje izvrševanja 
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izpodbijanih določb. Navaja, da je bila možnost za izvensodno 
prodajo z notarsko hipoteko zastavljene nepremičnine uvedena 
že na podlagi drugega odstavka 153. člena Stvarnopravnega 
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 – SPZ). ZFZ-C 
pa naj bi jo uvedel za določene gospodarske in sistemsko 
pomembne subjekte. Izvrševanje izpodbijanih določb ZFZ naj 
bi bilo nujno za normalno delovanje bančnega sektorja, ker 
naj bi pospeševalo možnost unovčenja zavarovanj, ki jih imajo 
kreditne institucije in Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., 
Ljubljana (v nadaljevanju DUTB). Z unovčevanjem hipotekarnih 
zavarovanj bank pa naj bi bila povezana tudi njihova likvidnost 
in solventnost ter predvsem zmanjšanje zahtev za dokapitali-
zacijo bank iz državnega proračuna. Dolgotrajni in neučinkoviti 
postopki sodne prodaje naj bi negativno vplivali tudi na vre-
dnotenje nepremičnin v smislu nižje prodajne cene. Banke naj 
bi imele ob uveljavitvi izpodbijanih določb 22 milijard terjatev 
do podjetij, med njimi 77 odstotkov zavarovanj z nepremični-
nami, zaradi česar naj bi bila notarska prodaja nepremičnin 
bistvenega pomena za dosego ciljev DUTB in s tem tudi ciljev 
Republike Slovenije, da se sredstva, namenjena reševanju 
kreditnih institucij, čim hitreje in v čim večjem obsegu povrnejo 
v državni proračun. Omejitev možnosti hipotekarnega upnika 
z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb zgolj na sodno 
prodajo naj bi pomenila omejitev avtonomije upnika in naj bi 
posegla v gospodarsko funkcijo lastnine upnika. Državni zbor 
meni, da z navedbami o materialnem prikrajšanju ni mogoče 
utemeljiti zadržanja izpodbijanih določb, ker naj bi šlo praviloma 
za popravljive posledice. Opozarja, da bi neizvrševanje izpod-
bijanih določb učinkovalo na vse morebitne postopke notarske 
prodaje, ki potekajo na podlagi ZFZ, ter da lahko upnikom in 
dolžnikom s tem nastanejo težko popravljive posledice. Državni 
zbor meni, da je predlog za zadržanje izvrševanja 10. člena 
ZFZ-C pravno neustrezen.

4. Mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja izpod-
bijanih določb je poslala tudi Vlada. Meni, da je predlog za 
zadržanje njihovega izvrševanja neutemeljen, kakor tudi, da 
izpodbijane določbe niso v neskladju z Ustavo. Vlada navaja, 
da je bil cilj priprave ZFZ-C (s katero so bile uveljavljene izpod-
bijane določbe) v izboljšanju učinkovitosti postopka realizacije 
zavarovanj z nepremičninami, ki so bila ustanovljena na podla-
gi neposredno izvršljivega notarskega zapisa med določenimi 
subjekti. Zakon naj bi bil v primeru, da nove zakonske rešitve 
ne bi veljale tudi za obstoječa pravna razmerja (ki še niso za-
ključena), v bistvu nepotreben. Zakon naj bi namreč pomenil 
enega od nujnih ukrepov, ki jih je Republika Slovenija morala 
sprejeti leta 2013, s ciljem sanacije slovenskega bančnega 
sistema in s tem oživitve gospodarstva zaradi ponovnega kre-
ditiranja s strani bančnega sistema. Vlada meni, da uvedba 
možnosti notarske prodaje nepremičnine ne posega v pravice 
in obveznosti pogodbenih partnerjev ter da zato o škodljivih 
posledicah ukrepa ni mogoče govoriti. Na neškodljivost ukrepa 
naj bi kazalo tudi dejstvo, da se ukrep lahko uporablja le med 
kvalificiranimi subjekti. Vlada zatrjuje, da so se banke zaradi 
zapletenih sodnih postopkov unovčevanja hipotek le redko 
odločale za realizacijo hipotek, medtem ko je z uveljavitvijo 
notarske prodaje sistemsko pomembnim subjektom (predvsem 
kreditnim institucijam in DUTB) dana možnost, da intenzivneje 
pristopijo k realizaciji hipotek. Notarska prodaja naj bi bila 
bistvena tudi za doseg ciljev DUTB, ki so določeni na podlagi 
Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti 
bank (Uradni list RS, št. 105/12 – ZUKSB). Vlada trdi, da bi 
morebitno neizvrševanje izpodbijanih določb imelo škodljive 
posledice na potek sanacije slovenskega bančnega sistema. 
Morebitna odprava možnosti notarske prodaje nepremičnin 
naj bi za banke ponovno pomenila dodatne stroške iz naslova 
dolgotrajnih sodnih postopkov realizacije hipotek. S ponovnim 
podaljševanjem obdobja unovčevanja naj bi se povečevala tudi 
tveganja in zaradi časovnih oslabitev nižala vrednost nepre-
mičnin, kar naj bi negativno vplivalo na višino poplačila terjatve 
hipotekarnega dolžnika.

B.
5. Po 39. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 

RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v na-
daljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče do končne odločitve 
v celoti ali deloma zadrži izvršitev zakona, če presodi, da 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 zakona, in med škodljivimi posledicami, ki bi 
nastale, če se izpodbijane zakonske določbe zaradi zadržanja 
ne bi izvrševale, pozneje pa bi se ugotovilo, da niso bile v 
neskladju z Ustavo.

6. Izpodbijana ureditev iz 15.a do 15.t člena ZFZ določa 
možnost izvensodne prodaje s hipoteko na podlagi neposre-
dno izvršljivega notarskega zapisa zastavljene nepremičnine 
dolžnika, ki jo na podlagi zahteve upnika ob izpolnjenosti s tem 
zakonom določenih pogojev opravi notar. Na podlagi 10. člena 
ZFZ-C je začela izpodbijana ureditev veljati naslednji dan po 
objavi ZFZ-C v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer 
za vse hipotekarne upnike oziroma dolžnike, ne glede na to, 
kdaj je notarska hipoteka nastala. To pomeni, da lahko notar 
na podlagi popolne zahteve hipotekarnega upnika s hipoteko 
zastavljeno nepremičnino proda po postopku notarske prodaje, 
ki je določen v izpodbijanih določbah ZFZ. Hipotekarni dolžnik 
oziroma zastavitelj, ki v tem postopku nimata položaja stranke 
oziroma osebe, ki bi lahko v tem postopku sodelovala, lahko 
notarsko prodajo ustavita le tako, da znesek v višini zavaro-
vane terjatve, povečan za že nastale stroške notarske proda-
je, plačata z nakazilom v dobro fiduciarnega računa notarja, 
preden je v postopku notarske prodaje sklenjena prodajna 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom v skladu s 15.n členom 
tega zakona ali sprejet enostranski pravni posel o prevzemu 
nepremičnine v skladu s 15.s členom tega zakona (2. točka 
prvega odstavka 15.f člena ZFZ). Prodaja nepremičnine ponu-
dniku, ki mu je uspelo v postopku zbiranja ponudb, ali prevzem 
lastninske pravice na nepremičnini s strani hipotekarnega upni-
ka bi za hipotekarnega dolžnika oziroma zastavitelja pomenila 
dokončno izgubo nepremičnine. Te škodljive posledice bi bile 
nepopravljive. Nepremičnine namreč običajno nimajo le denar-
ne, naložbene vrednosti, ampak v večini primerov hipotekarnim 
dolžnikom pomenijo osnovno sredstvo za opravljanje poslovne 
dejavnosti. Z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih določb je 
nastop navedenih nepopravljivih posledic mogoče preprečiti.

7. Iz Predloga ZFZ-C izhaja, da je zakonodajalec novo 
možnost uzakonil predvsem z namenom, da bi kvalificirani 
upniki (3. točka četrtega odstavka 15.a člena v zvezi s četrtim 
odstavkom 2. člena ZFZ), med njimi zlasti kreditne institucije in 
DUTB, pridobili možnost hitrega unovčenja zavarovanj do dolo-
čenih kategorij dolžnikov (to je dolžnikov, ki ustrezajo merilom 
za velike, srednje in majhne družbe) z namenom zagotavljanja 
njihove likvidnosti in kapitalske ustreznosti (Poročevalec DZ z 
dne 19. 9. 2013). Prav tako Državni zbor in Vlada opozarjata, 
da bodo zaradi dolgotrajnih in zapletenih sodnih postopkov 
hipotekarni upniki do plačila prišli kasneje. Zatrjujeta pa še, da 
bi neizvrševanje izvrševanja izpodbijanih določb zaradi posle-
dičnega kasnejšega poplačila hipotekarnih upnikov pomenilo 
hude škodljive posledice za sanacijo bančnega sistema v Re-
publiki Sloveniji, predvsem z vidika doseganja ciljev DUTB in 
učinkovitosti realizacije hipotekarnih zavarovanj bank. Poleg 
tega naj bi se zmanjšala likvidnost in solventnost bank in s 
tem povečale potrebe po dokapitalizaciji bank iz državnega 
proračuna. Prav tako naj bi neizvrševanje izpodbijanih določb 
posegalo v lastninsko svobodo upnikov. Poleg tega naj bi bila 
zaradi nižje vrednosti nepremičnine (časovne oslabitve) nižja 
višina poplačila terjatve hipotekarnega dolžnika.

8. Ustavno sodišče ugotavlja, da so nedvomne škodljive 
posledice začasnega zadržanja izvrševanja 15.a do 15.t člena 
ZFZ predvsem v tem, da bo hipotekarni upnik lahko poplačan 
kasneje. Ustavno sodišče ocenjuje, da so te škodljive posledice 
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manjšega pomena od tistih, ki bi nastale, če bi se izvrševanje 
izpodbijanih določb kljub morebitni protiustavnosti nadaljevalo, 
torej nadaljevanje notarske prodaje s hipoteko zastavljene 
nepremičnine v postopku, ki bi bil v neskladju z Ustavo in v 
katerem bi bile hipotekarnemu dolžniku kršene človekove pra-
vice in temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je upoštevalo, 
da imajo v primeru zadržanja izpodbijanih določb hipotekarni 
upniki iz hipoteke, ustanovljene na podlagi neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa, možnost neposredno zahtevati 
prodajo zastavljene nepremičnine na podlagi določb ZIZ. Poleg 
tega je zakonodajalec s sprejetjem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 53/14 – ZIZ-J) zasledoval izboljšanje ureditve nepremičnin-
ske izvršbe v smeri pospešitve postopka in doseganja boljše 
realizacije prodanih nepremičnin, med drugim zlasti z dodatno 
možnostjo prodaje nepremičnine po sistemu zbiranja zave-
zujočih ponudb (Poročevalec DZ z dne 8. 5. 2014), kar naj bi 
morebitne škodljive posledice še nekoliko omililo. Ob tem lahko 
škodljive posledice zaradi zamude sanira institut zamudnih 
obresti. Vlada in Državni zbor ne pojasnita, kako naj bi zaradi 
počasnejše in manj učinkovite sodne izvršbe na nepremič-
nine na podlagi notarske hipoteke hipotekarnim upnikom in 
celotnemu bančnemu sistemu države lahko nastale tako hude 
škodljive posledice, kot jih zatrjujeta. Zatrjevanja Državnega 
zbora in Vlade, da bodo nepremičnine kasneje prodane po 
nižji ceni, niso utemeljena. Če bi se kasneje izkazalo, da iz-
podbijana ureditev ni protiustavna, bo izpodbijana ureditev še 
vedno lahko dosegla zastavljene cilje in ukrepe, to je hitro in 
učinkovito notarsko prodajo nepremičnin, le njihovo učinkova-
nje bo odloženo za čas odločanja Ustavnega sodišča. Glede 
na navedeno je Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 15.a do 
15.t člena ZFZ (1. točka izreka). Ustavno sodišče je sklenilo, 
da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

9. Zadržanje izvrševanja 15.a do 15.t člena ZFZ po-
meni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča notarji ne 
morejo začeti notarske prodaje na podlagi petega odstavka 
15.d člena ZFZ. Glede na to, da so na podlagi navedenih 
določb že v teku notarske prodaje nepremičnin, mora Ustavno 
sodišče odločiti tudi o pravnih učinkih svoje odločitve v teh 
primerih. Golo zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb bi v 
tem delu povzročilo pravno praznino. Zato je Ustavno sodišče 
na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS določilo način 
izvršitve zadržanja izvrševanja 15.a do 15.t člena ZFZ. Ustavno 
sodišče ocenjuje, da je za postopke notarske prodaje, ki so že 
začeti, bistvenega pomena, da se upnikom omogoči, da do po-
plačila svoje terjatve pridejo čim prej. Zato je Ustavno sodišče 
odločilo, da ima v primerih, ko je bila do učinkovanja zadržanja 
izvrševanja 15.a do 15.t člena ZFZ notarska prodaja že začeta 
in pogodba o prodaji ali prevzemu lastninske pravice še ni bila 
sklenjena, hipotekarni upnik pravico, da od notarske prodaje 
odstopi in vloži predlog za izvršbo pri pristojnem sodišču ali da 
vztraja pri zahtevani notarski prodaji. V primeru, da hipotekarni 
upnik od notarske prodaje odstopi, notar ravna po določbah 
za ustavitev notarske prodaje. V primeru, da upnik vztraja pri 
notarski prodaji, roki za opravila na podlagi ZFZ ne tečejo, 
ponudniki pa lahko od danih ponudb odstopijo in jim notar vrne 
plačano varščino. Notar mora v primeru, da zaradi začasne-
ga zadržanja navedenih določb od notarske prodaje odstopi 
hipotekarni upnik, vsem ponudnikom vrniti plačane varščine 
(2. točka izreka). V vsakem primeru pa je prodaja nepremičnine 
vedno mogoča s soglasjem dolžnika.

10. V skladu s petim odstavkom 39. člena ZUstS začne 
ta sklep učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

11. Ker je namen zadržanja izvrševanja predpisa, ki ga 
zasleduje pobudnica, s tem dosežen, je Ustavno sodišče pre-
dlog pobudnice, naj zadrži tudi izvrševanje 10. člena ZFZ-C, 
zavrnilo (3. točka izreka).

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pr-

vega, drugega in tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sesta-

vi: 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 s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glaso-
vala sodnik Deisinger in sodnica Jadek Pensa.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3066. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe 

za poštne in kurirske dejavnosti

V skladu z veljavnimi predpisi sklepata pogodbeni stranki
kot predstavnika delodajalcev Združenje delodajalcev 

Slovenije in GZS Združenje za promet in zveze
ter kot predstavnik delojemalcev Zveza svobodnih sindi-

katov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, 
Ljubljana

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe za poštne  

in kurirske dejavnosti

1. člen
V Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 43/06 – ZKolP, 84/08, 
91/09) se spremeni 28. člen, tako da se pravilno glasi:

»28. člen
Kriterij socialne in zdravstvene razmere

Delavec, ki je v tekočem letu dopolnil starost 55 let, de-
lavec II. ali III. kategorije invalidnosti (delovni invalid), delavec 
z najmanj 60 % telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje 
otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, ima pravico do naj-
manj treh dodatnih dni letnega dopusta.«

2. člen
28.a člen se črta.

3. člen
Spremenijo se prvi, drugi in tretji odstavek 43. člena 

Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, tako da 
se glasijo:

»43. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s po-
godbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med repre-
zentativnimi sindikati in delodajalcem se določijo materialni 
pogoji za delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače 
določeno, je za delo reprezentativnih sindikatov zagotovljeno:

– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri 
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 za-
poslenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, ter 
pol ure letno za vsakega od preostalih zaposlenih delavcev, za 
opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno število ur se ne 
všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih 
central in v organih sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O 
okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo sindikal-
nih zaupnikov se dogovorijo sindikati in poslovodni organ. Pri 
tem upoštevajo potrebe in interese članov sindikatov in zahteve 
delovnega procesa,

– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov in 
sindikalnih zaupnikov,
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– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine re-
prezentativnim sindikatom za člane sindikata na podlagi pisnih 
podatkov o članih sindikata in na stroške delodajalca,

– trije plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more prese-
gati tretjine ur iz prve alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi 
reprezentativni sindikat v skladu s svojim statutom oziroma 
pravili ter pogodbo iz prvega odstavka tega člena.«

4. člen
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:

»55. člen
Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,  

ki je za delavca manj ugoden
(3) za delo v delovnem času, ki je za delavce manj 

ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem 
odstotku od osnovne plače:

– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni, ka-
dar se delovni proces izvaja najmanj v dveh izmenah 
oziroma v turnusu 10 %

– za delo v deljenem delovnem času – za preki-
nitev dela več kot 1 uro (čas za malico ni vštet) 15 %

– za dežurstvo 20 %
– za nočno delo 40 % 
– za delo preko polnega delovnega časa 40 %
– za delo v nedeljo 50 %
– za delo na dneve državnih praznikov in dela 

proste dneve po zakonu 50 % 
«

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena, tako da se glasi:

»57. člen
Dodatek za delovno dobo

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo v višini 
0,4 % od osnovne plače delavca za vsako izpolnjeno leto sku-
pne delovne dobe.«

6. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. točke 58.b člena, tako da 

se glasi:

»58.b člen
Drugi osebni prejemki

3. odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v naslednji 

višini:
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let 

ne pripada odpravnina,
– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let 

do 20 let pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih 
plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini 
dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, 
če je to za delavca ugodneje,

– delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let 
pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh 
povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če 
je to za delavca ugodneje.«

7. člen
V 2. točki 58.c člena se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:

»58.c člen
Povračila stroškov v zvezi z delom

2. Prevoz na delo in z dela
(4) Sprememba prebivališča delavca iz razloga na strani 

delavca, ki ima za posledico povišanje stroška prevoza na delo 

in z dela, ne vpliva na povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz 
kraja dogovorjenega s pogodbo o zaposlitvi.«

Dosedanji četrti odstavek 2. točke 58.c člena postane 
peti odstavek.

8. člen
Spremeni se drugi odstavek 69. člena, tako da se glasi:

»69. člen
Odpoved kolektivne pogodbe

(2) V primeru, da ne pride do sklenitve nove kolektivne 
pogodbe in je bila podana izjava o prenehanju veljavnosti 
kolektivne pogodbe iz drugega odstavka 4. člena te kolektivne 
pogodbe, se do sklenitve nove, vendar najdlje 12 mesecev, 
uporabljajo določbe normativnega dela te pogodbe.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe začnejo 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije, uporabljajo pa se od prvega dne naslednjega meseca 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve 
sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe, se uporabljajo 
nespremenjene določbe te kolektivne pogodbe.

10. člen
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne 

in kurirske dejavnosti je podpisana v sedmih originalnih izvodih, 
s tem, da vsak podpisnik prejme en izvod ob podpisu, ostali štir-
je pa se, skladno s 26. členom Zakona o kolektivnih pogodbah 
pošljejo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti zaradi vpisa v evidenco.

Ljubljana, dne 29. septembra 2014

Predstavnika delodajalcev:

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze

Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze

Predsednik
Janko Pirkovič l.r.

Predstavnik delojemalcev:

ZSSS – Sindikat delavcev prometa 
in zvez Slovenije

Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za poštne  
in kurirske dejavnosti

1. člen
Spremeni se prvi odstavek prve točke Tarifne priloge h 

Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, in sicer 
tako, da se glasi:

»1. Najnižja osnovna plača
(1) Najnižja osnovna plača kot vrednost najmanj zahtev-

nega dela v posameznem tarifnem razredu za 174 ur mesečno 
od 1. 10. 2014 znaša:
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Tarifni razred Zneski v € mesečno za 174 ur € na uro
I. najenostavnejša dela 559,84 3,22
II. enostavna dela 618,60 3,56
III. manj zahtevna dela 649,35 3,73
IV. srednje zahtevna dela 719,84 4,14
V. zahtevna dela 802,82 4,61
VI. bolj zahtevna dela 920,21 5,29
VII. zelo zahtevna dela 1.145,33 6,58
VIII. visoko zahtevna dela 1.173,26 6,74
IX. najbolj zahtevna dela 1.206,12 6,93
X. izjemo pomembna najbolj zahtevna dela 1.432,89 8,23

«

2. člen
Spremeni se 2. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi 

za poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:

»2. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi de-

javnosti se v mesecu januarju uskladijo v višini 90 % rasti cen 
življenjskih potrebščin preteklega leta. Za uskladitev se uporabi 
uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o pov-
prečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin.

(2) Najnižje osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavno-
sti se prvič uskladijo januarja 2015.

(3) Po uskladitvi najnižjih osnovnih plač iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena, vendar najkasneje do konca mese-
ca marca, se po ugotovljenih rezultatih poslovanja, doseženi 
inflaciji in doseženi produktivnosti v podjetju, socialni partnerji 
v podjetju dogovorijo o višini in načinu uskladitve osnovnih 
plač. Do dogovora iz tretjega odstavka tega člena se osnovne 
plače ne uskladijo.«

3. člen
Spremeni se 4. točka Tarifne priloge h Kolektivni za po-

štne in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:

»4. Povračilo stroškov v zvezi z delom
(1) Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 

najmanj 4,37 € na dan dela, razen ko zakon ne določa drugače. 
Znesek povračila stroškov prehrane se usklajuje januarja teko-
čega leta z doseženo povprečno letno inflacijo preteklega leta. 
Znesek po tej kolektivni pogodbi se prvič uskladi januarja 2015.

(2) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 
95 % cene najcenejšega javnega prevoza oziroma 75 % zneska, 
določenega v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uradni list RS, 140/06, 76/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

(3) Delavec je upravičen do povračila dejansko opravlje-
nih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani 
z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sred-
stvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška, 
določenega v tretjem odstavku 5. člena Uredbe.

(4) Dnevnice, ki pripadajo delavcem za službena potova-
nja znotraj Republike Slovenije in terenski dodatek, se izplaču-
jejo v višini gornjih zneskov, določenih v Uredbi.

(5) Dnevnice, ki pripadajo delavcem za službena poto-
vanja v tujini, se izplačujejo v višini gornjih zneskov, določenih 
v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini 
(Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 
66/04, 73/04, 114/06 – ZUE, 16/07, 30/09, 51/12).«

4. člen
KONČNA DOLOČBA

Spremeni se 6. točka Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi 
za poštne in kurirske dejavnosti, tako da se glasi:

»6. Veljavnost
(1) Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni 

pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti začnejo veljati nasle-
dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se 
uporabljajo od prvega dne v naslednjem mesecu po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ve-
ljajo najnižje osnovne plače od 1. 10. 2014 dalje.

(3) Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge veljajo do 
sklenitve nove tarifne priloge.«

Ljubljana, dne 29. septembra 2014

Predstavnika delodajalcev:

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze

Predsednik
mag. Martin Mlakar l.r.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze

Predsednik
Janko Pirkovič l.r.

Predstavnik delojemalcev:

ZSSS – Sindikat delavcev prometa 
in zvez Slovenije

Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 3. 10. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-8 
o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za 
poštne in kurirske dejavnosti in Spremembe in dopolnitve Tarif-
ne priloge h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti 
vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod 
zaporedno številko 43/2.
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3067. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
in članov Občinskega sveta Občine Ankaran, 
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) je Občinska 
volilna komisija Občine Ankaran na seji dne 8. oktobra 2014 
sprejela naslednje/In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni 
locali (G. U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 E 83/12) 
alla seduta tenutasi 8 ottobre 2014, la Commissione elettorale 
comunale del Comune di Ancarano, ha approvato il seguente

P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev župana in članov 

Občinskega sveta Občine Ankaran,  
dne 5. oktobra 2014

sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco 
e dei membri al consiglio comunale del Comune 

di Ancarano, il 5 ottobre 2014

Občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 7. seji 
dne 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov 
ugotovila naslednji izid volitev župana in članov občinskega 
sveta Občine Ankaran, ki so bile 5. oktobra 2014/Alla 7 seduta, 
tenutasi il 8 ottobre 2014, in base ai verbali dei comitati elettora-
li, la commissione elettorale comunale ha preso atto dei risultati 
delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale 
del Comune di Ancarano, svoltesi il 5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

2740 volivcev. Glasovalo je 1974 volivcev ali 72,04 %, od tega 
1973 na voliščih ter 1 po pošti./Il giorno delle elezioni, il 5 ot-
tobre 2014, gli aventi diritto al voto erano 2740 elettori. Hanno 
votato 1974 elettori ovvero il 72,04 % degli aventi diritto, di cui 
1973 ai seggi elettorali e 1 tramite il servizio postale.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1974 glasovnic, od 

katerih je bilo 56 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih 
več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. 
Veljavnih glasovnic je bilo 1918. Za izvolitev župana je potreb-
na večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono 
state consegnate 1974 schede, di cui 56 non valide, poiché 
sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile 
constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 
1918. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la maggioranza 
delle schede valide.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število 
glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti se-
guente:

1. GREGOR STRMČNIK 1304 67,99 %
2. GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ 614 32,01 %
Mandat pripada naslednjemu kandidatu/Il mandato viene 

assegnato al candidato seguente:
GREGOR STRMČNIK, roj./nato il 10. 12. 1965, Anka-

ran/Ancarano, Bevkova ulica 45/Via France Bevk 45.

III.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1974 

glasovnic, od katerih je bilo 52 glasovnic neveljavnih, ker je bilo 
obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti 
volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 1922/Per l'elezione 
dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 1974 

schede, di cui 52 non valide, poiché sono stati segnati più 
candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà 
dell'elettore. Le schede valide erano 1922.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero 
di voti seguente:

1. SMC STRANKA MIRA CERARJA  92  4,79 %
2. DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE  99  5,15 %

3. RADI IMAMO ANKARAN  975 50,75 %
4. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI  31  1,61 %
5. OLJKA  75  3,90 %
6. ANKARAN JE NAŠ  212 11,04 %
7. SLOVENIJA ZA VEDNO  375 19,52 %
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS  22  1,15 %
9. SOCIALNI DEMOKRATI  41 2,13 %

Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, 
nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po 
D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količ-
nikom, in sicer toliko količnikov, kot se voli članov občinskega 
sveta ter ugotovila, da so dobile mandate v občinskem svetu 
naslednje liste:/La commissione elettorale ha diviso il numero 
dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classifican-
do i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, 
in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, 
quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del 
calcolo e` il seguente:

posamezne liste/le singole liste število/ 
numero

1. SMC STRANKA MIRA CERARJA 0
2. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0
3. RADI IMAMO ANKARAN 8
4. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 0
5. OLJKA 0
6. ANKARAN JE NAŠ 1
7. SLOVENIJA ZA VEDNO 3
8. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 0
9. SOCIALNI DEMOKRATI 0

Nato je volilna komisija ugotovila, da preferenčni glasovi 
niso vplivali na dodelitev mandatov, zato se mandati dodelijo 
kandidatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob dolo-
čitvi liste kandidatov./La commissione ha constatato che i voti 
di preferenza non hanno influito sull'assegnazione dei mandati, 
pertanto i candidati sono eletti in base all'ordine numerico 
stabilito sulla lista.

Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati ven-
gono assegnati ai candidati seguenti:

1) IZTOK MERMOLJA, roj./nato il 25. 10. 1969, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 76/Str. 
dell’Adriatico 76, diplomirani ekonomist/laurea in economia, 
direktor izvajanja zavarovanj/direttore delle assicurazioni

2) BARBARA ŠVAGELJ, roj./nata il 5. 2. 1969, 
spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Larisova ulica 14/Via M. 
Laris-Moro 14, univerzitetna diplomirana biologinja/laurea in 
biologia, delo na vinogradniški kmetiji/lavoro in tenuta vinicola

3) ALEKS ABRAMOVIĆ, roj./nato il 17. 5. 1978, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 60/Str. 

OBČINE
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dell’Adriatico 60, magister ekonomskih znanosti/dott. mag.
scienze economiche, samostojni podjetnik/imprenditore indi-
viduale

4) NINA DERENDA, roj./nata il 17. 2. 1974, spol/sesso:ž/f, 
Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 8/Via Ivan Regent 8, uni-
verzitetna diplomirana pravnica/laureata in giurisprudenza, 
pravna svetovalka/consulente legale

5) ZVEZDAN RAŽMAN, roj./nato il 21. 9. 1975, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 19/Str. 
dell’Adriatico 19, poslovodja/gestore, upravljanje objektov/ am-
ministratore di edifici

6) SVETLANA MARIĆ, roj./nata il 10. 9. 1990, 
spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Cahova ulica 12/Via Ivan 
Cah-Iskra 12, študentka/studentessa, priložnostna študentska 
dela/lavori studenteschi occasionali

7) ZORAN PEJANOVIĆ, roj./nato il 28. 11. 1976, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 3/Via 
Ivan Regent 3, trgovec/commesso, oblik. in urejanje splet. 
portalov/realizzatore siti web e portali

8) DAVOR ANDRIOLI, roj./nato il 18. 6. 1979, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 2/Str. 
dell’Adriatico 2, diplomirani ekonomist/laurea in economia, 
samost. ref. obdelave zav. pogodb/referente autonomo assi-
curazioni

9) DARKO KAVRE, roj./nato il 5. 5. 1949, spol/sesso:m/m, 
Ankaran/Ancarano, Vlahovičeva ulica 59/Via Veljko Vlahovič 59, 
univ. dipl. ekonomist/laurea in economia, direktor/direttore

10) GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ, roj./nato il 24. 7. 1966, 
spol/sesso:m/m, Ankaran/Ancarano, Cesta na Prisojo 6/Strada 
per Prisoje 6, dipl. ing. navtike/laurea in ingegneria navale, 
direktor/direttore

11) KLARA MAUČEC, roj./nata il 12. 12. 1977, 
spol/sesso:ž/f, Ankaran/Ancarano, Jadranska cesta 8/Str. 
dell'Adriatico 8, univ. dipl. mikrobiolog/laurea in microbiologia, 
osebna trenerka/personal trainer

12) ZORAN PAVIĆ, roj./nato il 20. 6. 1962, spol/sesso:m/m, 
Ankaran/Ancarano, Regentova ulica 10/Via Ivan Regent 10, 
pravnik/giurista, strok. sod. v službi za proizvodnjo/coll tec nel 
servizio produttivo

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Št./N. 041-3/2014
Koper/Capodistria, 8. oktobra/ottobre 2014

Predsednica občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale 

comunale
Janja Luin l.r./m.p.

3068. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Ankaran – 
predstavnika italijanske narodne skupnosti, 
dne 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H in 83/12) je Po-
sebna občinska volilna komisija na seji dne 9. 10. 2014 sprejela 
naslednje

In base all'articolo 90 della Legge sulle elezioni ammi-
nistrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 
45/08 – ZLV-H e 83/12), la Commissione elettorale comunale 
particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il giorno 9. 10. 
2014, il seguente

P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta 

Občine Ankaran – predstavnika italijanske 
narodne skupnosti, dne 5. oktobra 2014

sull’esito delle elezioni ordinarie del membro del 
consiglio comunale del Comune di Ancarano 

rappresentante della comunità nazionale 
italiana, il 5 ottobre 2014

Posebna občinska volilna komisija Občine Ankaran je na 
svoji 7. seji dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ugotovila naslednji izid volitev za člana Občinskega 
sveta Občine Ankaran predstavnika italijanske narodne sku-
pnosti, ki so bile 5. oktobra 2014./Nella 7. seduta, tenutasi il 
9 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale partico-
lare del Comune di Ancarano ha preso atto, in base ai verbali 
presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle elezioni del 
membro del Consiglio comunale del Comune di Ancarano, 
rappresentante della comunità nazionale italiana, svoltesi il 
5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico gla-

sovati 64 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glaso-
valo je 47 volivcev ali 73,43 %, vsi na voliščih./Alle elezioni 
del 5 ottobre 2014, gli aventi diritto al voto, appartenenti 
alla comunità nazionale italiana erano 64. Hanno votato 
47 elettori ovvero il 73,43 % degli aventi diritto, tutti ai seggi 
elettorali.

II.
Za volitve člana Občinskega sveta pripadnika italijan-

ske narodne skupnosti je bilo oddanih 47 glasovnic, od 
katerih je bilo 0 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic 
je bilo 47. Volivci so lahko glasovali za največ enega kan-
didata. Izvoljen je en kandidat, ki dobi največ glasov./Alle 
elezioni del membro al Consiglio comunale rappresentante 
della comunità nazionale italiana, sono state consegnate 
47 schede, di cui 0 non valide. Le schede valide erano 47. 
Gli elettori potevano votare per un numero massimo di un 
candidato. e eletto il candidato che ha ottengono il numero 
più alto di voti.

Posamezna kandidata sta dobila naslednje število 
glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti 
seguente:

1. FRANKO ŽELEZNJAK  27 glasov
2. LJILJANA RAŽMAN  20 glasov

III.
Mandat pripada naslednjemu kandidatu:/Il mandato ven-

go assegnato al seguente candidato:
1. FRANKO ŽELEZNJAK, roj./nato il 1. 11. 1948, 

spol/sesso:m/m, Cahova ulica 8/Via Ivan Cah-Iskra 8, Anka-
ran/Ancarano, mesar, varnostnik/maccelaio, guardia giurata, 
upokojenec/pensionato.

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 041-3/2014
Koper/Capodistria, 9. oktobra/ottobre 2014

Predsednik Posebne občinske  
volilne komisije/ 

Il presidente della commissione elettorale 
comunale particolare

Andrej Pitako l.r./m.p.
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3069. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Ankaran, dne 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H in 83/12) in dru-
gega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih sku-
pnostih (Uradni list RS, št. 65/94) je Posebna občinska volilna 
komisija na seji dne 9. 10. 2014 sprejela naslednje

Visto l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – 
ZLV-H e 83/12) ed il secondo comma dell’articolo 8 della Legge 
sulle Comunità autogestite delle Comunità nazionali (Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 65/94) la Commissione elettorale comu-
nale particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il 9. 10. 
2014, il seguente

P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne 

skupnosti italijanske narodnosti Ankaran,  
dne 5. oktobra 2014

sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri 
del Consiglio della comunità autogestita della 

nazionalità italiana di Ancarano,  
tenutesi il 5 ottobre 2014

Posebna občinska volilna komisija občine Ankaran je 
na 7. seji dne 9. oktobra 2014 ugotovila naslednji izid volitev 
za člane Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Ankaran, ki so bile 5. oktobra 2014./Nella 7. seduta, tenutasi 
il 9 ottobre, la Commissione elettorale comunale particolare 
del Comune di Ancarano ha preso atto dell’esito delle elezi-
oni dei membri del Consiglio della comunità autogestita della 
nazionalità italiana di Ancarano, svoltesi il 5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

64 volivcev pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glaso-
valo je 47 volivcev, vsi na voliščih./Alle elezioni del 5 ottobre, 
gli aventi diritto al voto appartenenti alla comunità nazionale 
italiana erano 64. Hanno votato 47 elettori aventi diritto, tutti 
ai seggi elettorali.

II.
Za volitve članov Sveta Samoupravne skupnosti itali-

janske narodnosti Ankaran je bilo oddanih 47 glasovnic, od 
katerih je bilo 0 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je 
bilo 47. Volivci so lahko glasovali za največ pet kandidatov./Alle 
elezioni dei membri al Consiglio della comunità autogestita 
della nazionalità italiana di Ancarano sono state consegnate 
47 schede, di cui 0 non valide. Le schede valide erano 47. 
Gli elettori potevano votare per un numero massimo di cinque 
candidati.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
glasov:/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti 
seguente:

1) UROŠ ŠORGO  3 glasov
2) DANIJELA PIRŠ  23 glasov
3) MAJA BERTOK  31 glasov
4) LJILJANA RAŽMAN  11 glasov
5) LINDA ROTTER  24 glasov
6) GIOVANNI MIGLIORANZA  7 glasov
7) BRIGITA RUNCO  3 glasov
8) FRANKO ŽELEZNJAK  27 glasov
9) SERGIO ANGELINI  28 glasov

III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati ven-

gono assegnati ai candidati seguenti:
1. MAJA BERTOK, roj./nata il 20. 1. 1981 spol/sesso:ž/f, 

Razgledna pot 8/Vicolo del Panorama 8, Ankaran/Ancarano, 

ing. oblikov. tekstila in oblačil/ing. designer di tessuti e abiti, 
svobodni umetnik/ libero professionista

2. SERGIO ANGELINI, roj./nato il 23. 10. 1969, 
spol/sesso:m/m, Razgledna pot 10/Vicolo del Panorama 10, An-
karan/Ancarano, strojni tehnik/perito meccanico, skladiščnik 2/ 
magazziniere 2

3. FRANKO ŽELEZNJAK, roj./nato il 1. 11. 1948, 
spol/sesso:m/m, Cahova ulica 8/Via Ivan Cah-Iskra 8, Anka-
ran/Ancarano, mesar, varnostnik/maccelaio, guardia giurata, 
upokojenec/pensionato

4. LINDA ROTTER, roj./nata il 11. 4. 1978 spol/sesso:ž/f, 
Vinogradniška pot 4/Via dei Vigneti 4, Ankaran/Ancarano, dipl. 
posl. ekonomist/laurea in economia aziendale, pomočnik direk-
torja prodaje/ assistente responsabile vendite

5. DANIJELA PIRŠ, roj./nata il 23. 5. 1981, spol/sesso:ž/f, 
Cahova ulica 12/Via Ivan Cah – Iskra 12, Ankaran/Ancarano, 
učiteljica razrednega pouka/insegnante di classe, učiteljica ra-
zrednega pouka/insegnante di classe

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 041-3/2014
Koper/Capodistria, 9. oktobra/ottobre 2014

Predsednik Posebne občinske  
volilne komisije/ 

Il presidente della Commissione elettorale 
comunale particolare

Andrej Pitako l.r./m.p.

BREŽICE

3070. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Brežice

V skladu z 90. členom Zakona lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 82/12; 
v nadaljevanju: ZLV) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana 
Občine Brežice, ki so bile 5. oktobra 2014, Občinska volilna 
komisija izdaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Brežice

I.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo volilno pravico skupaj 

20.771 volivcev.

– po imeniku je glasovalo skupaj 9.195 volivcev
– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev
– skupaj je glasovalo 9.195 volivcev ali 

44,27 % od vseh 
volivcev

II.
Za volitve župana Občine Brežice je bilo oddanih 9.195 

glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje 
volivca, je bilo 85 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je 
bilo 9.110. Kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. KANDIDAT ŠT. GLASOV % GLASOV
1 Tomislav JURMAN 1.922 21,10
2 Ivan MOLAN 5.078 55,74
3 Jožef PILTAVER 695 7,63
4 Peter DIRNBEK 999 10,97
5 Ivan SUŠIN 416 4,57
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III.
Občinska volilna komisija Občine Brežice je v skladu s 

85. členom ZLV ugotovila, koliko glasov so dobili posamezni 
kandidati. 107. člen ZLV določa, da je za župana izvoljen kan-
didat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Na podlagi navedenih 
členov ZLV je Občinska volilna komisija Občine Brežice ugo-
tovila, da je za župana Občine Brežice izvoljen Ivan MOLAN, 
rojen: 5. 7. 1963; naslov: Sela pri Dobovi 58, 8257 Dobova.

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-1/2014
Brežice, dne 7. oktobra 2014

Predsednik Občinske volilne komisije
Občine Brežice

Aleksander Zupančič l.r.

3071. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Brežice

V skladu z 90. členom Zakona lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 

ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana Občine 
Brežice, ki so bile 5. oktobra 2014, Občinska volilna komisija 
izdaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov  

Občinskega sveta Občine Brežice

I.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo volilno pravico skupaj 

20.771 volivcev.
– po imeniku je glasovalo skupaj 9.193 volivcev
– s potrdilom je glasovalo 0 volivcev
– skupaj je glasovalo 9.193 volivcev 

ali 44,26 % 
od vseh volivcev

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Brežice je bilo 

oddanih 9.193 glasovnic. Ker so bile prazne oziroma ni bilo 
moč ugotoviti volje volivca, je bilo 428 glasovnic neveljavnih. 
Veljavnih glasovnic je bilo 8.765.

III.
Posamezne liste kandidatov v Občini Brežice so dobile 

naslednje število glasov:

Zap.
št.

Ime liste VE 1
Št. glasov

VE 2
Št. glasov

VE 3
Št. glasov

VE 4
Št. glasov

SKUPAJ
Št. glasov

%

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 714 532 737 397 2380 27,15
2 Lista Sonce 344 231 157 265 997 11,37
3 SD – Socialni demokrati 231 134 105 92 562 6,41
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 206 198 159 266 829 9,46
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 643 527 476 327 1973 22,51
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 343 202 105 106 756 8,63
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 133 124 112 163 532 6,07
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 60 63 41 58 222 2,53
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 65 308 67 74 514 5,86

SKUPAJ 8.765 100

Na podlagi izračuna količnika po d'Hondtu pripada posamezni listi naslednje število mandatov (Število mandatov v občini: 30):

Zap. št Količnik Št. Ime liste
1 2380.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2 1973.00 STRANKA MIRA CERARJA 
3 1190.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
4 997.00 LISTA SONCE 
5 986.50 STRANKA MIRA CERARJA 
6 829.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
7 793.33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
8 756.00 INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 
9 657.67 STRANKA MIRA CERARJA 
10 595.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
11 562.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
12 532.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
13 514.00 STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV 
14 498.50 LISTA SONCE 
15 493.25 STRANKA MIRA CERARJA 
16 476.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
17 414.50 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
18 396.67 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
19 394.60 STRANKA MIRA CERARJA 
20 378.00 INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 
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Zap. št Količnik Št. Ime liste
21 340.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
22 332.33 LISTA SONCE 
23 328.83 STRANKA MIRA CERARJA 
24 297.50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
25 281.86 STRANKA MIRA CERARJA 
26 281.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
27 276.33 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
28 266.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
29 264.44 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
30 257.00 STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
31 252.00 INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 
32 249.25 LISTA SONCE 
33 246.63 STRANKA MIRA CERARJA 
34 238.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
35 222.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

Zap. št. Ime liste VE 1
Št. mandatov

VE 2
Št. mandatov

VE 3
Št. mandatov

VE 4
Št. mandatov

SKUPAJ
Št. mandatov

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 2 2 3 2 9
2 Lista Sonce 1 1 0 1 3
3 SD – Socialni demokrati 1 0 0 1 2
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 1 1 0 1 3
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 2 2 2 1 7
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 1 1 0 0 2
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 1 0 0 1 2
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 0 0 0 0 0
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 0 1 1 0 2

SKUPAJ 9 8 6 7 30

Pregled števila glasov in mandatov po volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 1 število mandatov v volilni enoti: 9

Zap. št. Ime liste VE 1
Št. glasov

% VE 1
Št. mandatov

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 714 26,07 2
2 Lista Sonce 344 12,56 1
3 SD – Socialni demokrati 231 8,43 1
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 206 7,52 1
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 643 23,48 2
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 343 12,52 1
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 133 4,86 1
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 60 2,19 0
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 65 2,37 0

SKUPAJ 2739 100,00 9

VOLILNA ENOTA 2 število mandatov v volilni enoti: 8

Zap. št. Ime liste VE 2
Št. glasov

% VE 2
Št. mandatov

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 532 22,94 2
2 Lista Sonce 231 9,96 1
3 SD – Socialni demokrati 134 5,78 0
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 198 8,54 1
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 527 22,73 2
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 202 8,71 1
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 124 5,35 0
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 63 2,72 0
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 308 13,28 1

SKUPAJ 2319 100,00 8
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VOLILNA ENOTA 3 število mandatov v volilni enoti: 6

Zap. št. Ime liste VE 3
Št. glasov

% VE 3
Št. mandatov

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 737 37,62 3
2 Lista Sonce 157 8,01 0
3 SD – Socialni demokrati 105 5,36 0
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 159 8,12 0
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 476 24,30 2
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 105 5,36 0
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 112 5,72 0
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 41 2,09 0
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 67 3,42 1

SKUPAJ 1959 100,00 6

VOLILNA ENOTA 4 število mandatov v volilni enoti: 7

Zap. št. Ime liste VE 4
Št. glasov

% VE 4
Št. mandatov

1 SDS – Slovenska demokratska stranka 397 22,71 2
2 Lista Sonce 265 15,16 1
3 SD – Socialni demokrati 92 5,26 1
4 DeSUS – Demokratična stranka upokojencev 266 15,22 1
5 SMC – Stranka Mira Cerarja 327 18,71 1
6 IDS – Iniciativa za demokratični socializem 106 6,06 0
7 SLS – Slovenska ljudska stranka 163 9,32 1
8 NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 58 3,32 0
9 ROK – Stranka za razvoj občin in krajev 74 4,23 0

SKUPAJ 1748 100,00 7

Na podlagi razdeljenih mandatov posameznim listam po 
volilnih enotah in ob upoštevanju preštetih referenčnih glasov, 
ki so jih posamezni kandidati prejeli v posamezni volilni enoti 
(seznam preferenčnih glasov je v prilogi in je sestavni dela tega 
poročila), so za člane Občinskega sveta Občine Brežice na 
lokalnih volitvah, ki so bile 5. oktobra 2014, bili izvoljeni:

1. v volilni enoti 1, ki obsega območja krajevnih skupnosti: 
Brežice, Šentlenart in Zakot - Bukošek - Trnje:

Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Andrej Vizjak, roj. 6. 8. 1964, Ulica stare pravde 28, 

Brežice
2. Patricia Čular, roj. 21. 1. 1973, Prešernova 10, Brežice

Na Listi Sonce:
3. Jurij Pezdirc, roj. 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49e, 

Brežice

Na listi SD – socialni demokrati sta dva kandidata dobila 
enako število preferenčnih glasov, zato je na podlagi 12. člena 
ZLV o izvolitvi med njima odločil žreb. Na žrebanju, ki je bilo 
6. 10. 2014 v prostorih Občine Brežice, je za člana občinskega 
sveta določen:

4. Andrej Šmajgl, roj. 13. 7. 1969, Cundrovec 5b, Brežice

Na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slo-
venije:

5. Anton Zorko, roj. 23. 5. 1940, Finžgarjeva 4, Brežice

Na listi SMC – Stranka Mira Cerarja:
6. Samo Stanič, roj. 25. 4. 1979, Marof 21, Brežice
7. Stanko Tomše, roj. 24. 11. 1968, Ulica Ilije Gregoriča 12, 

Brežice

Na listi IDS – Iniciativa za demokratični socializem:
8. Aljoša Rovan, roj. 8. 3. 1969, Župančičeva 17g, Brežice

Na listi SLS – Slovenska ljudska stranka:
9. Marija Levak, roj. 19. 5. 1967, Bukošek 28, Brežice

2. v volilni enoti 2, ki obsega območja krajevnih skupnosti: 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška 
vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence:

Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Benjamin Kodrič, roj. 9. 9. 1990, Gorenje Skopice 19, 

Krška vas
2. Aleksander Gajski, roj. 26. 8. 1974, Hrastje 28a, Cerklje 

ob Krki

Na Listi Sonce:
3. Jožef Piltaver, roj. 10. 3. 1957, Krška vas 48j, Krška vas

Na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slo-
venije:

4. Martin Preskar, roj. 6. 11. 1947, Cerina 3d, Brežice

Na listi SMC – Stranka Mira Cerarja:
5. Darko Udovič, roj. 5. 8. 1958, Gazice 2b, Cerklje ob Krki
6. Igor Zorčič, roj. 9. 1. 1978, Velike Malence 49c, Krška vas

Na listi IDS – Iniciativa za demokratični socializem:
7. Peter Dirnbek, roj. 22. 8. 1975, Cerklje ob Krki 30b, 

Cerklje ob Krki

Na listi ROK – Stranka za razvoj občin in krajev:
8. Marijan Žibert, roj. 10. 6. 1940, Gaj 2, Jesenice na 

Dolenjskem

3. v volilni enoti 3, ki obsega območja krajevnih skupnosti: 
Dobova, Globoko in Kapele:

Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Ivan Molan, roj. 5. 7. 1963, Sela pri Dobovi 58, Dobova
2. Tatjana Močan, roj. 17. 10. 1948, Mladinska 3, Dobova
3. Mihael Petančič, roj. 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, Globoko
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Na listi SMC – Stranka Mira Cerarja:
4. Tomislav Jurman, roj. 9. 1. 1962, Sela pri Dobovi 3a, 

Dobova
5. Stanka Preskar, roj. 1. 12. 1961, Globoko 33, Globoko

Na listi ROK – Stranka za razvoj občin in krajev:
6. Ivan Urek, roj. 11. 1. 1956, Kapele 25 b, Kapele

4. v volilni enoti 4, ki obsega območja krajevnih skupnosti: 
Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pišece in Sromlje:

Na listi SDS – Slovenska demokratska stranka:
1. Franc Kelher, roj. 21. 12. 1955, Brezovica 31, Bizeljsko
2. Katja Čanžar, roj. 21. 7. 1984, Arnovo selo 32a, Artiče

Na Listi Sonce:
3. Ivan Kostevc, roj. 19. 7. 1978, Dečno selo 32, Artiče

Na listi SD – socialni demokrati:
4. Bernardka Ogorevc, roj. 13. 6. 1965, Spodnja Pohanca 14, 

Artiče

Na listi DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slo-
venije:

5. Peter Skrivalnik, roj. 27. 1. 1954, Pišece 12a, Pišece

Na listi SMC – Stranka Mira Cerarja:
6. Herman Premelč, roj. 27. 9. 1971, Bračna vas 10, 

Bizeljsko
Na listi SLS – Slovenska ljudska stranka:
7. Ivan Sušin, roj. 12. 11. 1964, Pavlova vas 64, Pišece

Št. 041-1/2014
Brežice, dne 7. oktobra 2014

Predsednik 
Občinske volilne komisije

Občine Brežice
Aleksander Zupančič l.r.

3072. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Brežice

Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah v svete krajevnih 
skupnosti Občine Brežice, ki so bile 5. oktobra 2014, Občinska 
volilna komisija izdaja

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti  

na območju Občine Brežice

V svete KS na območju Občine Brežice so bili izvoljeni 
naslednji kandidati:

KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE:
1. ANTON GAJŠEK, 13. 4. 1949, Artiče 52/b, 8253 Artiče.
2. FRANC GORIŠEK, 3. 4. 1952, Arnovo selo 34/b, 8253 

Artiče.
3. ALEŠ KUKOVICA, 18. 11. 1972, Dečno selo 36, 8253 

Artiče.
4. MAŠA LILEG - SENICA, 14. 6. 1976, Dolenja vas pri 

Artičah 25, 8253 Artiče.
5. DARJA GERMŠEK PREDANIČ, 4. 9. 1978, Glogov 

Brod 15, 8253 Artiče.
6. BERNARDKA OGOREVC, 13. 6. 1965, Spodnja Po-

hanca 14, 8253 Artiče.

7. RENATA SLAK, 29. 5. 1981, Trebež 39, 8253 Artiče.
8. UROŠ PREDANIČ, 14. 7. 1984, Zgornjo Obrež 19, 

8253 Artiče.

KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO:
1. PETER GREGL, 28. 6. 1981, Janeževa gorca 6, 8259 

Bizeljsko.
2. LJUDMILA ŠULER, 15. 7. 1949, Bizeljska cesta 45, 

8259 Bizeljsko.
3. BORIS PAVLIN, 10. 6. 1971, Orešje na Bizeljskem 58, 

8259 Bizeljsko.
4. ANDREJ JELČIČ, 17. 10. 1955, Stara vas 33, 8259 

Bizeljsko.
5. ROMAN ŠEPETAVC, 30. 12. 1965, Drenovec pri Bu-

kovju 22 a, 8259 Bizeljsko.
6. FRANC KELHER, 21. 12. 1955, Brezovica 31, 8259 

Bizeljsko.
7. HERMAN PREMELČ, 27. 9. 1971, Bračna vas 10, 

8259 Bizeljsko.
8. MILAN ZALOKAR, 1. 9. 1956, Dramlja 7, 8259 Bizelj-

sko.
9. SLAVICA KOSTEVC, 26. 2. 1974, Gregovce 20, 8259 

Bizeljsko.
10. JOŽEF MALUS, 20. 7. 1952, Bukovje 25, 8259 Bi-

zeljsko.
11. FRANC KRIŽANČIČ, 15. 6. 1968, Vitna vas 10, 8259 

Bizeljsko.

KRAJEVNA SKUPNOST BREŽICE:
1. ELICA TOMŠE, 25. 6. 1967, Ulica Ilije Gregoriča 12, 

8250 Brežice.
2. UROŠ ŠKOF, 22. 9. 1972, Gubčeva ulica 8, 8250 

Brežice.
3. PATRICIA ČULAR, 21. 1. 1973, Prešernova cesta 10, 

8250 Brežice.
4. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, 28. 7. 1972, Stiplov-

škova 18 a, 8250 Brežice.
5. BOŠTJAN LUKEŽ, 7. 12. 1964, Prešernova 15, 8250 

Brežice.
6. NATAŠA MIHAJLOVIĆ, 1. 7. 1976, Šolska ulica 1, 8250 

Brežice.
7. VESNA SAVIĆ, 15. 1. 1969, Gregorčičeva 15, 8250 

Brežice.

KRAJEVNA SKUPNOST CERKLJE OB KRKI:
1. ANDREJ HORŽEN, 24. 2. 1962, Boršt 19, 8263 Cerklje 

ob Krki.
2. MOJCA RETELJ, 28. 6. 1964, Župeča vas 15, 8263 

Cerklje ob Krki.
3. DRAGO BUTARA, 12. 1. 1968, Cerklje ob Krki 25a, 

8263 Cerklje ob Krki.
4. MARJAN ŽERJAV, 6. 10. 1956, Črešnjice pri Cerkljah 43a, 

8263 Cerklje ob Krki.
5. VINKO ZLOBKO, 5. 1. 1958, Gazice 16, 8263 Cerklje 

ob Krki.
6. DAVID PFEIFER, 27. 9. 1989, Hrastje 29, 8263 Cerklje 

ob Krki.
7. SANDI ŠTEFANIČ, 12. 9. 1974, Dolenja Pirošica 19a, 

8263 Cerklje ob Krki.
8. ALOJZ DIMIČ, 13. 8. 1951, Gorenja Pirošica 20, 8263 

Cerklje ob Krki.
9. ROMAN KVARTUH, 8. 2. 1971, Poštena vas 9a, 8263 

Cerklje ob Krki.
10. DAMJAN KODRIČ, 11. 5. 1980, Vrhovska vas 8, 8263 

Cerklje ob Krki.
11. JELENA ILIŠEVIĆ, 1. 3. 1986, Bušeča vas 25, 8263 

Cerklje ob Krki.

KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI:
1. LADO KRIŽMAN, 26. 9. 1963, Topliška cesta 19, 8250 

Brežice.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 17. 10. 2014 / Stran 8185 

2. BARBARA LES, 7. 5. 1979, Rimska cesta 31, 8250 
Brežice.

3. FRANC LES, 21. 6. 1975, Rimska cesta 31, 8250 
Brežice.

4. ALEKSANDER BRATANIČ, 25. 5. 1977, Cerina 8, 8250 
Brežice.

5. ANDREJ TOMŠE, 31. 1. 1979, Dobeno 1c, 8250 Bre-
žice.

6. ROBERT BUDIČ, 31. 8. 1976, Dvorce 1a, 8250 Bre-
žice.

7. BOŠTJAN HRIBAR, 5. 6. 1990, Prilipe 22, 8250 Bre-
žice.

8. ANTON BERIBAK, 7. 1. 1957, Sobenja vas 3, 8250 
Brežice.

9. MELITA OŠTRBENK, 28. 9. 1975, Žejno 34, 8250 
Brežice.

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA:
1. GREGOR ČERNOGA, 8. 5. 1974, Cvetna ulica 19, 

8257 Dobova.
2. MARTIN KOVAČIČ, 22. 8. 1948, Selska cesta 35, 8257 

Dobova.
3. OLGA PETERKOČ, 20. 11. 1953, Gabrje pri Dobovi 23, 

8257 Dobova.
4. DUŠAN KOVAČIČ, 4. 11. 1974, Loče 28, 8257 Dobova.
5. JOŽEF ŠAVRIČ, 12. 8. 1951, Mali Obrež 15, 8257 

Dobova.
6. MIHAEL BORANIČ, 13. 11. 1955, Mihalovec 58, 8257 

Dobova.
7. JANKO KRULC, 11. 3. 1963, Mostec 47, 8257 Dobova.
8. ZVONKO PAVLIN, 11. 6. 1951, Rigonce 20, 8257 

Dobova.
9. BRANKA STERGAR, 22. 11. 1965, Sela 40 A, 8257 

Dobova.
10. FRANC MAJCEN, 4. 11. 1964, Sela pri Dobovi 85/a, 

8257 Dobova.
11. ANDREJ PINTERIČ, 30. 1. 1953, Veliki Obrež 69, 

8257 Dobova.

KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
1. ANTON KMETIČ, 14. 7. 1963, Bojsno 5a, 8254 Glo-

boko.
2. FRANC ZEVNIK, 2. 11. 1958, Bojsno 42, 8254 Glo-

boko.
3. BOŠTJAN BRATANIČ, 2. 10. 1988, Brezje pri Bojsnem 25, 

8254 Globoko.
4. ANDREJ SOTELŠEK, 5. 12. 1974, Brezje pri Bojsnem 12, 

8254 Globoko.
5. MARTINA ŽIVIČ, 10. 7. 1968, Globoko 42, 8254 Glo-

boko.
6. BOJAN HOTKO, 28. 1. 1975, Globoko 8a, 8254 Glo-

boko.
7. ROMAN KRŽAN, 30. 9. 1959, Mali Vrh 22d, 8254 

Globoko.
8. IGOR KOSTEVC, 7. 11. 1970, Mali Vrh 17, 8254 Glo-

boko.
9. MIHAEL PETANČIČ, 18. 5. 1973, Piršenbreg 33, 8254 

Globoko.
10. RADO NOVAK, 12. 12. 1960, Piršenbreg 10, 8254 

Globoko.

KRAJEVNA SKUPNOST JESENICE NA DOLENJSKEM:
1. RAJKA KRIŽANAC, 9. 5. 1967, Jesenice na Dolenj-

skem 21, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. JOŽE SUBAN, 2. 12. 1955, Jesenice na Dolenjskem 

37B, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
3. DAMJANA OBRANIĆ, 12. 2. 1965, Nova vas pri Mokri-

cah 13, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
4. GREGOR BAJS, 14. 11. 1969, Nova vas pri Mokricah 7, 

8261 Jesenice na Dolenjskem.
5. ERVIN FRIGELJ, 26. 1. 1965, Obrežje 9a, 8261 Jese-

nice na Dolenjskem.

6. DRAGO MUNIČ, 15. 2. 1968, Obrežje 40a, 8261 Jese-
nice na Dolenjskem.

7. IVAN FRANKO, 1. 11. 1970, Podgračeno 6, 8261 Je-
senice na Dolenjskem.

8. MILAN BAJS, 18. 4. 1973, Ribnica 4, 8261 Jesenice 
na Dolenjskem.

9. BOGDAN PALOVŠNIK, 28. 8. 1972, Slovenska vas 48m, 
8261 Jesenice na Dolenjskem.

KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE:
1. SANDI KROŠELJ, 22. 6. 1974, Jereslavec 9, 8258 

Kapele.
2. IVAN UREK, 11. 1. 1956, Kapele 25b, 8258 Kapele.
3. BORIS UREK, 27. 4. 1952, Kapele 33, 8258 Kapele.
4. RUDOLF BOSINA, 6. 4. 1971, Podvinje 12, 8258 

Kapele.
5. STANKO OGOREVC, 12. 2. 1972, Rakovec 13, 8258 

Kapele.
6. IGOR ILJAŠ, 18. 3. 1968, Slogonsko 14a, 8258 Kapele.
7. SLAVKO KEBER, 2. 6. 1956, Slogonsko 38a, 8258 

Kapele.
8. IVAN KROŠELJ, 11. 1. 1953, Vrhje 51b, 8258 Kapele.
9. ANDREJ ŽITNIK, 29. 11. 1977, Vrhje 75, 8258 Kapele.
10. MIRA ŠULER, 30. 11. 1957, Župelevec 29a, 8258 

Kapele.
11. IVAN BOROŠAK, 7. 12. 1960, Župelevec 24a, 8258 

Kapele.

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE:
1. SILVO BRAČUN, 23. 9. 1974, Križe 12d, 8282 Koprivnica.

KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKA VAS:
1. MILA LEVEC, 28. 11. 1977, Krška vas 42, 8262 Krška 

vas.
2. DUŠAN PRAH, 22. 2. 1963, Krška vas 40a, 8262 

Krška vas.
3. STANISLAV BUDIČ, 25. 5. 1955, Krška vas 41a, 8262 

Krška vas.
4. ZVONKO GORIŠEK, 14. 9. 1959, Krška vas 110a, 

8262 Krška vas.
5. STANKA RADANOVIČ, 26. 6. 1961, Krška vas 85, 

8262 Krška vas.
6. ALEKSANDER MLADKOVIČ, 1. 4. 1977, Krška vas 105, 

8262 Krška vas.
7. DARJA CERJAK LOPATIČ, 14. 9. 1978, Krška vas 21, 

8262 Krška vas.

KRAJEVNA SKUPNOST MRZLAVA VAS:
1. BORUT LIPIČAR, 25. 1. 1982, Kamence 3, 8263 Cer-

klje ob Krki.
2. DARINKA OŠTIR, 28. 4. 1963, Kraška vas 11, 8263 

Cerklje ob Krki.
3. SLAVKO MEŠIČEK, 14. 1. 1958, Mrzlava vas 27, 8262 

Krška vas.
4. VLADIMIR DIMČIĆ, 6. 6. 1978, Mrzlava vas 76, 8262 

Krška vas.
5. JOŽE GRAMC, 17. 3. 1958, Stankovo 2, 8262 Krška 

vas.

KRAJEVNA SKUPNOST PEČICE:
1. IVAN OMERZEL, 16. 8. 1972, Pečice 38, 3257 Pod-

sreda.
2. DUŠAN GEREMŠEK, 19. 2. 1963, Pečice 20, 3257 

Podsreda.
3. MANI GODLER, 18. 9. 1960, Pečice 31 B, 3257 Pod-

sreda.
4. MIHA MOČNIK, 2. 10. 1985, Pečice 35, 3257 Pod-

sreda.
5. JANEZ PETROVIČ, 26. 6. 1952, Pečice 8, 3257 Pod-

sreda.
6. JOŽE ZUPAN, 1. 2. 1946, Pečice 27, 3257 Podsreda.
7. IVANKA GEREMŠEK, 28. 7. 1963, Pečice 20, 3257 

Podsreda.
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KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE:
1. BRANKO KOSTREVC, 14. 9. 1971, Blatno 19 A, 8255 

Pišece.
2. ALEŠ ZAGMAJSTER, 24. 4. 1976, Blatno 25 B, 8255 

Pišece.
3. JOŽE JAGRIČ, 24. 10. 1965, Dednja vas 8, 8255 

Pišece.
4. MATEJ LESINŠEK, 17. 6. 1967, Dednja vas 58, 8255 

Pišece.
5. VLADO PLEVNIK, 12. 8. 1977, Pišece 110, 8255 Pi-

šece.
6. MIHAEL PIKELC, 23. 9. 1978, Pavlova vas 75 A, 8255 

Pišece.
7. TADEJ ŠKOF, 17. 7. 1977, Pavlova vas 5, 8255 Pišece.
8. PETER SKRIVALNIK, 27. 1. 1954, Pišece 12 A, 8255 

Pišece.
9. DANIJEL STARC, 4. 8. 1981, Pišece 46 D, 8255 Pi-

šece.
10. BRANKO GERMOVŠEK, 21. 11. 1958, Podgorje pri 

Pišecah 12, 8255 Pišece.
11. JOŽE DENŽIČ, 7. 7. 1973, Podgorje pri Pišecah 77 A, 

8255 Pišece.

KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE:
1. MELITA ZAGORC VEGELJ, 5. 8. 1971, Dol. Skopice 32, 

8262 Krška vas.
2. DAVOR KALIN, 28. 1. 1988, Dol. Skopice 55, 8262 

Krška vas.
3. MARTINA ZLOBKO, 7. 9. 1989, Dol. Skopice 10, 8262 

Krška vas.
4. FRANC ŽIBERT, 28. 1. 1980, Gor. Skopice 10, 8262 

Krška vas.
5. JERNEJ VEGELJ, 7. 10. 1984, Dol. Skopice 18 A, 

8262 Krška vas
6. STIPAN DAVIDOVIĆ, 29. 5. 1977, Dol. Skopice 56 B, 

8262 Krška vas.
7. KATJA BAŠKOVIČ, 17. 8. 1989, Gor. Skopice 29, 8262 

Krška vas.

KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE:
1. IVANKA PETERKOVIČ, 12. 9. 1954, Curnovec 10, 

8256 Sromlje.
2. MIHAEL SOTLER, 9. 6. 1974, Curnovec 11, 8256 

Sromlje.
3. TEREZIJA PETAN, 11. 3. 1951, Oklukova gora 13, 

8256 Sromlje.
4. MARIJAN PAVOŠEV, 18. 9. 1957, Oklukova gora 11, 

8256 Sromlje.
5. VLADO MOLAN, 31. 7. 1968, Silovec 5, 8256 Sromlje.
6. FERDO PINTERIČ, 15. 5. 1960, Sromlje 11, 8256 

Sromlje.
7. LJUDMILA BAN, 6. 11. 1958, Sromlje 58, 8256 Sromlje.
8. JOŽICA KOLMAN, 31. 3. 1961, Volčje 32 B, 8256 

Sromlje.
9. STANISLAV PETAN, 4. 5. 1947, Volčje 26, 8256 Sro-

mlje.
10. BOJAN VOLČANJŠEK, 29. 8. 1953, Zgornja Po-

hanca 39 B, 8256 Sromlje.
11. ANTONIJA PINTERIČ, 15. 1. 1950, Zgornja Pohanca 8, 

8256 Sromlje.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTLENART:
1. BRANKO HERVOL, 6. 5. 1950, Brezina 40, 8250 

Brežice.
2. BARBARA ŠKALER, 21. 2. 1969, Brezina 66 B, 8250 

Brežice.
3. ANDREJ ŠMAJGL, 13. 7. 1969, Cundrovec 5 B, 8250 

Brežice.
4. STANKO RADANOVIČ, 7. 4. 1955, Gornji Lenart 18, 

8250 Brežice.
5. MOJCA FLORJANIČ, 29. 1. 1971, Cesta bratov Cerja-

kov 25, 8250 Brežice.

6. ROBERT BERSTOVŠEK, 21. 1. 1974, Kozjanskih bor-
cev 4, 8250 Brežice.

7. JANEZ REDENŠEK, 3. 4. 1963, Linhartova 11, 8250 
Brežice.

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA:
1. JOŽE BARKOVIČ, 16. 12. 1954, Brezje pri Veliki Dolini 5, 

8261 Jesenice na Dolenjskem.
2. JAKA IVAN BUDIČ, 8. 7. 1958, Cirnik 1 E, 8261 Jese-

nice na Dolenjskem.
3. MARIJAN ŽIBERT, 10. 6. 1940, Gaj 2, 8261 Jesenice 

na Dolenjskem.
4. MIHAEL PRAH, 20. 7. 1964, Koritno 16, 8261 Jesenice 

na Dolenjskem.
5. IVAN ZEVNIK, 12. 6. 1956, Laze 6, 8261 Jesenice na 

Dolenjskem.
6. FREDI ŽIBERT, 28. 8. 1964, Mala Dolina 3, 8261 Je-

senice na Dolenjskem.
7. ANDREJ NOVOSEL, 13. 10. 1948, Perišče 2, 8261 

Jesenice na Dolenjskem.
8. ANDREJ PRIŠEL, 17. 3. 1965, Ponikve 10, 8261 Je-

senice na Dolenjskem.
9. MARTIN MUNIČ, 29. 10. 1953, Rajec 11, 8261 Jese-

nice na Dolenjskem.
10. TANJA KOVAČIČ, 10. 4. 1973, Velika Dolina 18 A, 

8261 Jesenice na Dolenjskem.

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE MALENCE:
1. ROBERT VELIČEVIČ, 19. 2. 1978, Velike Malence 32, 

8262 Krška vas.
2. JERNEJ MAJZELJ, 17. 12. 1985, Velike Malence 6, 

8262 Krška vas.
3. PETER MAJZELJ, 7. 11. 1980, Velike Malence 6, 8262 

Krška vas.
4. MATEJ PRAH, 25. 7. 1985, Velike Malence 23 C, 8262 

Krška vas.
5. MAJA ŽIČKAR, 22. 5. 1985, Velike Malence 46 C, 8262 

Krška vas.
6. KATARINA VOGRIN, 19. 12. 1982, Velike Malence 33, 

8262 Krška vas.
7. JASMINA ŠTEFANIČ, 19. 4. 1981, Velike Malence 6 A, 

8262 Krška vas.

KRAJEVNA SKUPNOST ZAKOT - BUKOŠEK - TRNJE:
1. JOŽICA BRATANIČ, 5. 2. 1956, Lamutova 6, 8250 

Brežice
2. JURIJ PEZDIRC, 6. 8. 1976, Bizeljska cesta 49e, 8250 

Brežice.
3. ADI BROD, 15. 6. 1970, Bukošek 69, 8250 Brežice.
4. JURE KROŠL, 3. 2. 1988, Gradnikova ulica 3, 8250 

Brežice.
5. MATJAŽ BRATANIČ, 7. 11. 1974, Bukošek 9 A, 8250 

Brežice.
6. STANISLAVA MOLAN, 6. 5. 1948, Bukošek 43, 8250 

Brežice.
7. BORIS SAVNIK, 8. 1. 1969, Črnc 67, 8250 Brežice.

Št. 041-1/2014
Brežice, dne 7. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Brežice

Aleksander Zupančič l.r.

3073. Razpis ponovnih volitev v Svet Krajevne 
skupnosti Križe v Občini Brežice

Na podlagi 41., 93. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) Občinska volilna komisija Občine Brežice
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R A Z P I S U J E
ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti  

Križe v Občini Brežice

1.
Občinska volilna komisija Občine Brežice razpisuje 

ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Križe na volišču 
št. 009049: prostori Krajevne skupnosti Križe. Ponovne volitve 
v Svet Krajevne skupnosti Križe se izvedejo v nedeljo, 14. de-
cembra 2014.

2.
Za dan razpisa ponovnih volitev, s katerim začnejo teči 

roki za volilna opravila, se šteje 20. 10. 2014.

3.
Svet Krajevne skupnosti Križe šteje sedem (7) članov. Na 

ponovnih volitvah v Svet Krajevne skupnosti Križe se voli še 
šest (6) članov v eni (1) volilni enoti.

4.
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najka-

sneje v sredo, 19. 11. 2014 do 19. ure.

Št. 041-2/2014
Brežice, dne 14. oktobra 2014

Aleksander Zupančič l.r.
Predsednik OVK

CELJE

3074. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne 
občine Celje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje dne 9. 10. 
2014 izdala

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Mestne občine Celje

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje, imenova-

na s sklepom 041-1/2011 z dne 21. junij 2011, je na seji dne 
9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 5. oktobra 
2014, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev 
za župana Mestne občine Celje:

II.
Na volitvah za župana Mestne občine Celje je bilo odda-

nih 13318 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 13111 glasovnic, 
207 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati za župana so dobili naslednje število 

glasov:

Zap. št. Kandidat Št. 
glasov

 % gla-
sov

2. BOJAN ŠROT 9028 68.86
4. URBAN GOLEŽ 1633 12.46
1. STANE ROZMAN 1337 10.20

Zap. št. Kandidat Št. 
glasov

 % gla-
sov

5. MILOŠ ROVŠNIK 871 6.64
3. ALEŠ METLIČAR 242 1.85

IV.
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je na pod-

lagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za 
župana Mestne občine Celje izvoljen BOJAN ŠROT, roj. 9. 2. 
1960, stanujoč v Celju, Zagrad 56, ki je dobil večino veljavnih 
glasov.

Št. zadeve 041-1/2014
Celje, dne 9. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje

Predsednik
Matevž Žugelj l.r.

Člani:
Bernarda Zidanšek l.r., članica
Gregor Gologranc l.r., namestnik članice
Alex Wirth l.r., član
Marija Prevolšek l.r., namestnica članice

3075. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta 
Mestne občine Celje

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje dne 9. 10. 
2014 izdala

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta  

Mestne občine Celje

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje, imenova-
na s sklepom št. 041-1/2011 z dne 21. junij 2011, je na seji dne 
7. oktobra 2014, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve 
članov Mestnega sveta Mestne občine Celje:

I.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-

dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12, v nadaljnjem besedilu: ZLV) je bilo v vseh volil-
nih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 
17 mandatov. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista 
v volilni enoti se ugotovi s količnikom (Harejev količnik), ki 
se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za 
vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov ob-
činskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom 
se deli skupno število glasov za listo v tej volilni enoti. Listi 
pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v 
številu glasov za listo.

Po posameznih volilnih enotah je tako listam kandi-
datov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni 
količnik v volilni enoti pripadlo naslednje število direktnih 
mandatov:

– v 1. volilni enoti pet (5) mandatov,
– v 2. volilni enoti pet (5) mandatov in
– v 3. volilni enoti sedem (7) mandatov.
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega 

količnika je razviden v nadaljevanju:
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VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 11  količnik: 464.55

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
125 2.45 0 26.91 1 KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS – TRS)
16 0.31 0 3.44 2 SOLIDARNOST

799 15.64 1 72.00 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
119 2.33 0 25.62 4 ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares)
171 3.35 0 36.81 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1381 27.03 2 97.28 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
929 18.18 1 99.98 7 STRANKA MIRA CERARJA
194 3.80 0 41.76 8 CELJSKA NEODVISNA LISTA
88 1.72 0 18.94 9 ZELENI SLOVENIJE

507 9.92 1 9.14 10 SOCIALNI DEMOKRATI
457 8.94 0 98.38 11 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
15 0.29 0 3.23 12 GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA

243 4.76 0 52.31 13 STRANKA ZA DELOVNA MESTA
66 1.29 0 14.21 14 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 11  količnik: 337.64

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
170 4.58 0 50.35 1 KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS – TRS)
24 0.65 0 7.11 2 SOLIDARNOST

500 13.46 1 48.09 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
74 1.99 0 21.92 4 ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares)

106 2.85 0 31.39 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
857 23.07 2 53.82 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
673 18.12 1 99.33 7 STRANKA MIRA CERARJA
151 4.07 0 44.72 8 CELJSKA NEODVISNA LISTA
56 1.51 0 16.59 9 ZELENI SLOVENIJE

505 13.60 1 49.57 10 SOCIALNI DEMOKRATI
337 9.07 0 99.81 11 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
31 0.83 0 9.18 12 GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA

197 5.30 0 58.35 13 STRANKA ZA DELOVNA MESTA
33 0.89 0 9.77 14 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 11  količnik: 374.18

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
153 3.72 0 40.89 1 KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS – TRS)
29 0.70 0 7.75 2 SOLIDARNOST

537 13.05 1 43.51 3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
103 2.50 0 27.53 4 ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares)
163 3.96 0 43.56 5 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
975 23.69 2 60.57 6 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
836 20.31 2 23.42 7 STRANKA MIRA CERARJA
121 2.94 0 32.34 8 CELJSKA NEODVISNA LISTA
60 1.46 0 16.03 9 ZELENI SLOVENIJE

430 10.45 1 14.92 10 SOCIALNI DEMOKRATI
429 10.42 1 14.65 11 DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
280 6.80 0 74.83 13 STRANKA ZA DELOVNA MESTA

II.
Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razdeljeni 

v volilnih enotah po 15. členu ZLV, razdelijo na ravni občine na 
podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so 
bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za razdelitev teh 
mandatov se je najprej ugotovilo koliko mandatov bi pripadalo 
istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile 

v vseh volilnih enotah. To se je ugotovilo na podlagi zaporedja 
najvišjih količnikov (d`Hondtov sistem), ki se izračunajo tako, 
da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh 
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 33 (mandatov).

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 33 
(d´Hondtov), je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
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Zap. št Količnik Ime liste
1 3213.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
2 2438.00 STRANKA MIRA CERARJA 
3 1836.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
4 1606.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
5 1442.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
6 1223.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
7 1219.00 STRANKA MIRA CERARJA 
8 1071.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
9 918.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
10 812.67 STRANKA MIRA CERARJA 
11 803.25 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
12 721.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
13 720.00 STRANKA ZA DELOVNA MESTA 
14 642.60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
15 612.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
16 611.50 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
17 609.50 STRANKA MIRA CERARJA 
18 535.50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
19 487.60 STRANKA MIRA CERARJA 
20 480.67 SOCIALNI DEMOKRATI 
21 466.00 CELJSKA NEODVISNA LISTA 
22 459.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
23 459.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
24 448.00 KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA 
25 440.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
26 407.67 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
27 406.33 STRANKA MIRA CERARJA 
28 401.63 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
29 367.20 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
30 360.50 SOCIALNI DEMOKRATI 
31 360.00 STRANKA ZA DELOVNA MESTA 
32 357.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
33 348.29 STRANKA MIRA CERARJA

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Me-
stne občine Celje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika 
med številom mandatov izračunanih po prej navedenem siste-
mu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile 
v volilnih enotah.

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki 
imajo največje ostanke glasov v razmerju do Harejevega ko-
ličnika v volilni enoti.

Na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (v 
nadaljevanju: ZVDZ) se mandati, ki jih dobijo istoimenske liste 
pri delitvi na občinski ravni, dodelijo listam v volilnih enotah, ki 
imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni 
enoti iz 15. člena ZLV.

Na podlagi petega odstavka 92. člena ZVDZ se mandati, 
ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodelijo listam po vr-
stnem redu najvišjih količnikov, pri čemer se višji količniki šte-
jejo kot mandati, ki jih je lista prejela na podlagi 15. člena ZLV.

Ostanki glasov: Mandat dodeljen listi:
18. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3. VE:

Stranka za delovna mesta (13. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 2. VE

19. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE

demokratična stranka upokojencev Slovenije (16. zaporedni 
količnik po d`Hondtu na glasovnih listah) – 2. VE

20. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1. VE 

Stranka Mira Cerarja (19. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 1. VE

21. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE 

Celjska neodvisna lista (21. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 2. VE

22. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1. VE 

Slovenska demokratska stranka (22. zaporedni količnik po 
d`Hondtu na glasovnih listah) – 1. VE
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Ostanki glasov: Mandat dodeljen listi:
23. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1. VE

Slovenska ljudska stranka (23. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 1. VE

24. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE 

Koalicija Združena levica (IDS – TRS) (24. zaporedni količnik po 
d`Hondtu na glasovnih listah) – 2. VE

25. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3. VE 

Nova Slovenija – Krščanski demokrati (25. zaporedni količnik po 
d`Hondtu na glasovnih listah) – 3. VE

26. mandat se podeli istoimenski listi z drugim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1. VE 

demokratična stranka upokojencev Slovenije (26. zaporedni 
količnik po d`Hondtu na glasovnih listah) – 1. VE

27. mandat se podeli istoimenski listi z drugim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE 

Stranka Mira Cerarja (27. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 2. VE

28. mandat se podeli istoimenski listi z drugim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3. VE

Slovenska ljudska stranka (28. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 3. VE

29. mandat se podeli istoimenski listi z drugim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE 

Slovenska demokratska stranka (29. zaporedni količnik po 
d`Hondtu na glasovnih listah) – 2. VE

30. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 2. VE 

Socialni demokrati (30. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 2. VE

S tem je bilo v 2. VE podeljenih vseh 11 mandatov!
31. mandat se podeli istoimenski listi z drugim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 1. VE

Stranka za delovna mesta (31. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 1. VE

32. mandat se podeli istoimenski listi s prvim najvišjim 
količnikom ostanka v 1. VE (ker je 2. volilna enota že polna, 
kjer ima stranka tretji najvišji količnik)

Slovenska ljudska stranka (32. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 1. VE

S tem je bilo v 1. VE podeljenih vseh 11 mandatov!
33. mandat se podeli istoimenski listi s tretjim najvišjim 
količnikom ostanka glasov v 3. VE

Stranka Mira Cerarja (33. zaporedni količnik po d`Hondtu na 
glasovnih listah) – 3. VE

S tem je bilo v 3. VE podeljenih vseh 11 mandatov!

V 3. VE izpolnjujejo pogoje iz 18. člena ZLV naslednje 
liste kandidatov:

– Nova Slovenija – Krščanski demokrati (46,63 %):
– Sandi Krivec (52 preferenčnih glasov = 31,90 %). 

Zaradi tega se mandat ne podeli Kseniji Senegačnik, ki je na 
1. mestu na listi, ampak Sandiju Krivcu z iste liste!

– Slovenska ljudska stranka (29,13 %):
– Bojan Šrot (100 preferenčnih glasov = 10,26 %). Ker 

je kandidat na 1. mestu na listi kandidatov in mu je bil mandat 
že podeljen (direktni mandat v 3. VE), se stanje tudi s prefe-
renčnimi glasovi ne spremeni!

– Stranka za delovna mesta (41,07 %):
– Sašo Farčnik (48 preferenčnih glasov = 17,14 %). 

Zaradi tega se mandat ne podeli Viki Ašiču, ki je na 1. mestu 
na listi kandidatov, ampak Sašu Farčniku.

IV.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po po-

sameznih volilnih enotah in bili v skladu z 18. členom Zakona 
o lokalnih volitvah izvoljeni kandidati na teh listah:

VOLILNA ENOTA ŠT. 1
Ime kandidata Ime liste kandidatov
1. MAG. MARKO 
ZIDANŠEK 

Slovenska ljudska stranka 

2. JELKA ČUK Slovenska ljudska stranka
3. PETER PIŠEK Slovenska ljudska stranka
4. ROMANA ZABRET Slovenska ljudska stranka
5. ANITA OVČAR Stranka Mira Cerarja
6. DEJAN ŽOHAR Stranka Mira Cerarja
7. MARJAN FERJANC Slovenska demokratska stranka
8. VLADKA DEŽELAK Slovenska demokratska stranka
9. BRANKO VERDEV Socialni demokrati
10. BRIGITA ČOKL Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije
11. FRIC KRAJNC Stranka za delovna mesta

V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, 
to je skupaj 33. Ker pa je potrebno še preveriti preferenčne 
glasove (18. člen ZLV), smo na podlagi obrazca št. LV5_12: 
Preferenčni glasovi, le-te razdelili kot sledi.

III.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kandidati 

izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina 
volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenč-
ne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z 
liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih 
glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, 
kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata 
presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo.

V 1. VE izpolnjujeta pogoje iz 18. člena ZLV naslednji listi 
kandidatov:

– Socialni demokrati (42,60 %):
– Branko Verdev (88 preferenčnih glasov = 17,36 %). 

Ker je kandidat na 1. mestu na listi kandidatov in mu je bil 
mandat že podeljen (direktni mandat v 1. VE), se stanje tudi s 
preferenčnimi glasovi ne spremeni!

– Stranka za delovna mesta (44,86 %):
– Fric Krajnc (61 preferenčnih glasov = 25,10 %). Zaradi 

tega se mandat ne podeli Doroteju Čučku, ki je na 1. mestu na 
listi, ampak Fricu Krajncu z iste liste!

V 2. VE izpolnjujejo pogoje iz 18. člena ZLV naslednje 
liste kandidatov:

– Koalicija Združena levica (26,47 %):
– Matija Kovač (21 preferenčnih glasov = 12,35 %). Za-

radi tega se mandat ne podeli Špeli Šalamon, ki je na 1. mestu 
na listi ampak Matiji Kovaču z iste liste!

– Celjska neodvisna lista (46,36 %):
– Miran Gracer ml. (21 preferenčnih glasov = 13,91 %). 

Zaradi tega se mandat ne podeli Miranu Gracerju, ki je na 
1. mestu na listi ampak Miranu Gracerju ml. z iste liste!

– Socialni demokrati (46,14 %):
– Primož Brvar (54 preferenčnih glasov = 10,69 %). 

Zaradi tega se 1. mandat podeli Primožu Brvarju in 2. mandat 
pa Stanetu Rozmanu.
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VOLILNA ENOTA ŠT. 2
Ime kandidata Ime liste kandidatov
1. MAG. DARJA TURK Slovenska ljudska stranka
2. BRANKO NEZMAN Slovenska ljudska stranka
3. GREGOR GREGORIN Stranka Mira Cerarja
4. DAŠA KOVAČIČ 
BEKOVIĆ

Stranka Mira Cerarja

5. MILOŠ ROVŠNIK Slovenska demokratska stranka
6. KARMEN KOZMUS Slovenska demokratska stranka
7. PRIMOŽ BRVAR Socialni demokrati
8. STANE ROZMAN Socialni demokrati
9. JOŽEF ZIMŠEK Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije
10. MIRAN GRACER ML. Celjska neodvisna lista
11. MATIJA KOVAČ Koalicija Združena levica  

(IDS – TRS)

VOLILNA ENOTA ŠT. 3
Ime kandidata Ime liste kandidatov
BOJAN ŠROT Slovenska ljudska stranka
MAJA PAPIČ LINDIČ Slovenska ljudska stranka
SREČKO ERJAVEC Slovenska ljudska stranka
PRIMOŽ POGELŠEK Stranka Mira Cerarja
MAŠA CIGALE Stranka Mira Cerarja
VINKO SKALE Stranka Mira Cerarja
JANKO POŽEŽNIK Slovenska demokratska stranka
DAMIR IVANČIĆ Socialni demokrati
ŠTEFANIJA PRESKER Demokratična stranka 

upokojencev Slovenije
SAŠO FARČNIK Stranka za delovna mesta
SANDI KRIVEC Nova Slovenija – Krščanski 

demokrati

Št. zadeve 041-1/2014
Celje, dne 9. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje

Predsednik
Matevž Žugelj l.r.

Člani:
Bernarda Zidanšek l.r., članica
Gregor Gologranc l.r., namestnik članice
Alex Wirth l.r., član
Marija Prevolšek l.r., namestnica članice

ČRENŠOVCI

3076. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Črenšovci

Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji dne 
6. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na 
voliščih v Črenšovcih I., Črenšovcih II., Žižkih in Trnju (VE 1) 
in voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici 
(VE 2), pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah dne 5. 10. 
2014 za volitve župana, ugotovila rezultat glasovanja ter izid 
volitev za župana.

I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3.421 

volivcev, od tega:
a) 3.421 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 1.758 ali 51,38 % od vseh volivcev, 

ki so imeli pravico glasovati.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1.758 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, iz katerih ni bilo mogoče ugotoviti 

volje volivca je bilo 32, veljavnih torej 1.726 glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. ANTON TÖRNAR  1.016 glasov ali 58,86 %
2. IVAN RAJTAR  710 glasov ali 41,14 %.

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) 
ugotovila, da je za župana Občine Črenšovci izvoljen ANTON 
TÖRNAR, roj. 14. 1. 1961, stanujoč v Črenšovcih, Prekmurske 
čete 64, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 27/OVK-2014
Črenšovci, dne 6. oktobra 2014

Predsednik OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.

Marija Ternar l.r., nam. predsednika

Občinska volilna komisija:
Igor Kreslin l.r., član
Saša Markoja l.r., namestnica člana
Gregor Törnar l.r., član
Monika Krapec Raj l.r., namestnica člana 
Robert Smodiš l.r., član
Sandra Jerebic l.r., namestnica člana

3077. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Občine Črenšovci

Občinska volilna komisija Občine Črenšovci je na seji dne 
8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na 
voliščih v Črenšovcih I, Črenšovcih II, Žižkih in Trnju (VE 1) in 
voliščih na Gornji Bistrici, Srednji Bistrici in Dolnji Bistrici (VE 2), 
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega 
sveta na volitvah dne 5. 10. 2014 ugotovila:

I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 3.421 

volivcev, od tega:
a) 3.421 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 1.758 ali 51,38 % od vseh volivcev, 

ki so imeli pravico glasovati, od tega:
a) 1.758 volivcev je glasovalo na voliščih po volilnih imenikih.

II.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 1.758 gla-

sovnic.
Volje volivca ni bilo možno ugotoviti, ker je bilo obkrože-

nih več list ali drugih nepravilnosti iz 46 glasovnic in je tako to 
število glasovnic bilo neveljavno.
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Veljavnih je bilo 1.712 glasovnic.
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

Glasov % Št. liste Ime liste
414 24,18 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
237 13,84 2 GLAS LJUDSTVA
206 12,03 3 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA
95 5,54 4 DeSUS
259 15,12 5 SMC STRANKA MIRA CERARJA
300 17,52 6 SDS – SLOVENSKA  

DEMOKRATSKA STRANKA
201 11,74 7 NEODVISNA LISTA

III.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo 

listam skupaj 9 mandatov, od tega:
a) v volilni enoti 1 (Črenšovci, Žižki, Trnje): 6 mandatov 

(od skupnega števila 8 za to volilno enoto), od tega:

Mandat Ime liste
2 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 GLAS LJUDSTVA
1 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0 DeSUS
0 SMC STRANKA MIRA CERARJA
1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 NEODVISNA LISTA

Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 
18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih 
so bili izvoljeni:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – Miha 
Horvat in Matej Kolenko

GLAS LJUDSTVA – Dušan Utroša
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Anton Horvat
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Ivan 

Rajtar
NEODVISNA LISTA – Vladimir Žalik

od tega s preferenčnimi glasovi Miha Horvat, Dušan Utroša in 
Vladimir Žalik.

b) v volilni enoti 2 (Gornja Bistrica, Srednja Bistrica in 
Dolnja Bistrica): 3 mandati (od skupnega števila 6 za to volilno 
enoto), od tega:

Mandat Ime liste
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0 GLAS LJUDSTVA
0 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0 DeSUS
1 SMC STRANKA MIRA CERARJA
1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
0 NEODVISNA LISTA

Po navedenem določilu in ob upoštevanju določila 
18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih glasovih 
so bili izvoljeni:

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – 
mag. Marija Horvat

SMC STRANKA MIRA CERARJA – Stanko Bohnec
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – Anton 

Radman
od tega s preferenčnimi glasovi Anton Radman.

IV.
Preostalih 5 mandatov se razdeli na ravni občine (16. člen 

Zakona o lokalnih volitvah). Istoimenske liste, ki so bile vložene 
v obeh volilnih enotah so:

Mandat Ime liste
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 GLAS LJUDSTVA
1 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0 DeSUS
1 SMC STRANKA MIRA CERARJA
0 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 NEODVISNA LISTA

Izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimen-
ske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14 
(d Hondtov sistem) je zaporedje najvišjih 14 količnikov naslednje:

Zap. št. Količnik Ime liste
1 414,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
2 300,00 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
3 259,00 SMC STRANKA MIRA CERARJA
4 237,00 GLAS LJUDSTVA
5 207,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
6 206,00 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7 201,00 NEODVISNA LISTA
8 150,00 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
9 138,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
10 129,50 SMC STRANKA MIRA CERARJA
11 118,50 GLAS LJUDSTVA
12 103,50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
13 103,00 SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
14 100,50 NEODVISNA LISTA 

Glede na člen 16/III Zakona o lokalnih volitvah istoimenskim 
listam pri delitvi ostanka mandatov na ravni občine pripada razlika 
med mandati podeljenimi po 15. členu Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV) in pripadlimi mandati po členu 16/II ZLV kar je:

Lista D Hondt Mand. razd. po 15. čl. 
ZLV

Ostanki na ravni 
občine

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 4 3 1
GLAS LJUDSTVA 2 1 1
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 2 1 1
DeSUS 0 0 0
SMC STRANKA MIRA CERARJA 2 1 1
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 2 0
NEODVISNA LISTA 2 1 1
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Na podlagi 17. člena Zakona o lokalnih volitvah se 
5 nepodeljenih mandatov dodeli istoimenskim listam, kjer ima-
jo največje ostanke do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih 
volitvah.

Do zgoraj navedenega količnika imajo posamezne liste 
naslednje ostanke v  %:

Lista VE 1 VE 2

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 18,60 16,47

GLAS LJUDSTVA 32,56 58,24

SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 6,20 60,88

DeSUS 31,78 47,65

SMC STRANKA MIRA CERARJA 93,02 22,65

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 17,83 30,59

NEODVISNA LISTA 0,00 63,53

Preostalim posameznim listam se nepodeljeni mandati 
dodelijo tako:

Lista Nerazdeljeni VE 1 VE 2

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 1 0

GLAS LJUDSTVA 1 0 1

SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 0 1

DeSUS 0 0 0

SMC STRANKA MIRA CERARJA 1 1 0

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 0 0 0

NEODVISNA LISTA 1 0 1

Na podlagi procenta ostankov glasov liste in ob upošteva-
nju določila 18. člena Zakona o lokalnih volitvah o preferenčnih 
glasovih, so bili izvoljeni še:

a) VE 1 Črenšovci
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI – Marija 

Sarjaš
SMC STRANKA MIRA CERARJA – Dominik Horvat

od tega s preferenčnimi glasovi Dominik Horvat.
b) VE 2 Bistrica
GLAS LJUDSTVA – Boris Kreslin
SLS. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – Darja Hodnik
NEODVISNA LISTA – Roman Kolenko

od tega s preferenčnimi glasovi Roman Kolenko.

Št. 28/OVK-2014
Črenšovci, dne 8. oktobra 2014

Predsednik OVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.

Marija Ternar l.r., nam. predsednika

Občinska volilna komisija:
Igor Kreslin l.r., član
Saša Markoja l.r., namestnica člana
Gregor Törnar l.r., član
Monika Krapec Raj l.r., namestnica člana
Robert Smodiš l.r., član
Sandra Jerebic l.r., namestnica člana

3078. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega 
sveta – predstavnika romske skupnosti Občine 
Črenšovci

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člana občinskega sveta 
– predstavnika romske skupnosti Občine 

Črenšovci

Posebna občinska volilna komisija Občine Črenšovci je 
na seji dne 6. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov na volišču v Črenšovcih II. in Trnju pri ugotavljanju 
izida glasovanja na volitvah dne 5. 10. 2014 za volitve člana 
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, ugotovila 
rezultat ter izid volitev za člana občinskega sveta – predstav-
nika romske skupnosti.

I.
1. Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti 

98 volivcev – predstavnikov romske skupnosti, od tega:
a) 98 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) s potrdili ni glasoval nihče.
2. Glasovalo je skupaj 54 ali 55,10 % od vseh volivcev, ki 

so imeli pravico glasovati.

II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 54 glasovnic.
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Neveljavni sta bili 2 glasovnici. Veljavnih torej 52 gla-
sovnic.

Kandidatka MERI HORVAT je dobila naslednje število 
glasov: 52 glasov ali 100 %.

III.
Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je za 

člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti izvo-
ljena MERI HORVAT, roj. 6. 3. 1979, stanujoča v Črenšovcih, 
Prekmurske čete 140.

Št. 9/POVK-2014
Črenšovci, dne 6. oktobra 2014

Predsednik
POVK Črenšovci
Ignac Horvat l.r.

Marija Ternar l.r., nam. predsednika

Posebna občinska volilna komisija
Ludvik Levačič l.r., član
Adrijana Horvat l.r., namestnica člana
Igor Kreslin l.r., član
Robert Smodiš l.r., namestnik člana
Sandra Jerebic l.r., članica
Saša Markoja l.r., namestnica članice

KAMNIK

3079. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s 
85., 90. in 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) na 9. seji dne 8. 10. 
2014 ugotovila rezultate glasovanja na lokalnih volitvah 2014 
in sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Kamnik

Na volitvah župana Občine Kamnik – prvi krog, dne 5. 10. 
2014, je od skupno 23.675 volivcev po imeniku glasovalo 
11.899 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče. Volilna udeležba 
je bila 50,26 %. Oddanih je bilo 11.894 glasovnic, neveljavnih je 
bilo 115 glasovnic, veljavnih pa 11.779 glasovnic.

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Marjan Šarec 7515 63.80
2 Duško Papež 2083 17.68
3 Matej Slapar 1063 9.02
4 Robert Kokotec 498 4.23
5 Aleš Lipičnik 250 2.12
6 Marko Šimnovec 194 1.65
7 Zvonimir Kolenik 104 0.88
8 Janez Balantič 72 0.61

Občinska volilna komisija Občine Kamnik ugotavlja, da je 
večino glasov dobil kandidat Marjan Šarec.

Za župana Občine Kamnik je izvoljen Marjan Šarec.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Kamnik, 

Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za 
župana Občine Kamnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0002/2014
Kamnik, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.

3080. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Kamnik

Občinska volilna komisija Občine Kamnik je skladno s 
86. in 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) na 9. seji dne 8. 10. 2014 ugo-
tovila rezultate glasovanja na lokalnih volitvah 2014 in sprejela

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta  

Občine Kamnik
Občinska volilna komisija Občine Kamnik je na seji dne 

8. 10. 2014 ugotovila in potrdila naslednji izid glasovanja za 
volitve članov Občinskega sveta Občine Kamnik:

Od skupno 23.675 volivcev z območja Občine Kamnik jih 
je po volilnem imeniku glasovalo 11.899. S potrdilom ni glasoval 
nihče. Volilna udeležba je bila 50,26 %. Oddanih je bilo 11.885 
glasovnic, od tega 11.668 veljavnih in 217 neveljavnih glasovnic.

Posamezne liste kandidatov, razporejene po izžrebanem 
vrstnem redu, so na ravni občine dobile naslednje skupno 
število glasov:

Št. liste Ime liste glasov % glasov
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1448 12,41
2 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 268 2,30
3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 505 4,33
4 LISTA ROBERTA KOKOTCA 132 1,13
5 CIVILNA INICIATIVA KAMNIKA ZA MOJE MESTO IN VAS 125 1,07
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 846 7,25
7 LISTA DUŠANA PAPEŽA 1422 12,19
8 LTS – LISTA ZA KAMNIK 412 3,53
9 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 23 0,19

10 ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS 260 2,23
11 ZARES – SOCIALNO LIBERALNI 77 0,66
12 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 616 5,28
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Št. liste Ime liste glasov % glasov
13 LISTA ZA PRIHODNOST KAMNIKA (ZaAB IN LDS) 152 1,30
14 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 800 6,86
15 LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK 4448 38,12
16 SMS – STRANKA MLADIH – ZELENI EVROPE 134 1,15

11.668 100,00

Mandati so skladno s 15., 16. in 17. členom Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 
83/12) dodeljeni naslednjim listam:

Ime liste Število mandatov
LMŠ – LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK 14
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 4
LISTA DUŠANA PAPEŽA 4
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2
SMC – STRANKA MIRA CERARJA 1
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
LTS – LISTA ZA KAMNIK 1

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik, izvoljeni na 
rednih volitvah 5. 10. 2014, so:

Volilna enota 1:
Igor Žavbi, 13. 7. 1981, Laze, Buč 8 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Martina Strmšek, 22. 6. 1985, Laze, Zgornji Tuhinj 47 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Matej Tonin, 30. 7. 1983, Laze, Zgornji Tuhinj 39 b NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Jože Korošec, 22. 3. 1966, Laze, Hruševka 1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Damjan Hribar, 7. 8. 1984, Laze, Veliki Hrib 1 b SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Brane Golubović, mag., 10. 8. 1969, Kamnik, Sela 10 d LISTA DUŠANA PAPEŽA

Volilna enota 2:
Karla Urh, 7. 6. 1961, Stahovica, Zgornje Stranje 31 a LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Anton Iskra, 21. 5. 1952, Mekinje, Pot na Jeranovo 13 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Mateja Gradišek, 2. 2. 1979, Stahovica, Županje Njive 30 b LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Damjan Zlatnar, 16. 12. 1977, Stahovica, Bistričica 24 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Duško Papež, 15. 3. 1958, Mekinje, Podjelše 2 LISTA DUŠANA PAPEŽA
Matej Slapar, 17. 9. 1984, Mekinje, Polčeva pot 7 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Volilna enota 3:
Nives Matjan, 28. 7. 1966, Kamnik, Ljubljanska cesta 21 k LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Marko Šarec, 20. 4. 1967, Šmarca, Bistriška cesta 10 a LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Lara Jemec, 28. 3. 1988, Šmarca, Primoževa ulica 11 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Cvetko Emeršič, 4. 4. 1968, Šmarca, Jeranova ulica 11 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Žaklina Zdravković, 30. 4. 1981, Kamnik, Klavčičeva ulica 2 LISTA DUŠANA PAPEŽA
Bogdan Pogačar, 20. 8. 1979, Kamnik, Bakovnik 7 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Roman Maligoj, 29. 5. 1950, Kamnik, Groharjeva ulica 12 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE

Volilna enota 4:
Urban Bergant, 19. 11. 1969, Kamnik, Podgorje 42 a LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Nina Irt, 21. 8. 1970, Kamnik, Tomšičeva ulica 11 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Marjan Novak Škatla, 25. 7. 1957, Kamnik, Medvedova ulica 20 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Vida Čermelj, 7. 3. 1980, Kamnik, Trg svobode 1 LISTA MARJANA ŠARCA – NAPREJ KAMNIK
Edis Rujović, 22. 10. 1989, Kamnik, Fužine 2 a LISTA DUŠANA PAPEŽA
Damjan Hančič, 27. 3. 1973, Kamnik, Medvedova ulica 25 a NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Mojca Jončeska Malovrh, 9. 3. 1957, Kamnik, Trg talcev 8 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
Aleš Lipičnik, 12. 9. 1963, Kamnik, Kersnikova ulica 1 STRANKA MIRA CERARJA
Matija Sitar Močnik, 21. 11. 1992, Kamnik, Košiše 14 a SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Anton Tone Smolnikar, 22. 9. 1949, Kamnik, Vegova ulica 4 LTS – LISTA ZA KAMNIK
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Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Kamnik, 
Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za 
člane Občinskega sveta Občine Kamnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0004/2014
Kamnik, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.

3081. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna ko-
misija na 9. seji dne 8. 10. 2014 ugotovila rezultate glasovanja 
na lokalnih volitvah 2014 in sprejela 

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 

v Občini Kamnik

V svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik 
so izvoljeni naslednji kandidati:

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
1 Ladislav Osolnik, 3. 9. 1972, Stahovica, Gozd 23
2 Joško Omovšek, 21. 3. 1967, Luče, Krivčevo 22
3 Nataša Resnik, 18. 6. 1987, Stahovica, Gozd 2 a
4 David Nadvešnik, 15. 8. 1983, Stahovica, Podlom 2 a
5 Branka Tomc, 23. 6. 1954, Stahovica, Gozd 38
6 Vida Romšak, 20. 6. 1955, Stahovica, Potok v Črni 5 a
7 Simon Golob, 21. 9. 1994, Stahovica, Zavrh pri Črnivcu 1
Udeležba na volitvah: 44.96 %
KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
1 Marjan Jerman, 10. 4. 1963, Kamnik, Ljubljanska cesta 47
2 Špela Novak, 6. 1. 1973, Kamnik, Groharjeva ulica 8
3 Miša Gams, 19. 9. 1975, Kamnik, Jakopičeva ulica 20
4 Andrej Hribar, 15. 1. 1967, Kamnik, Jakopičeva ulica 12
5 Ivana Helena Križnik, 13. 4. 1945, Kamnik, Slatnarjeva 

ulica 2
6 Franc Svetelj, 10. 3. 1933, Kamnik, Groharjeva ulica 11
7 Vesna Janežič, 8. 3. 1973, Kamnik, Ulica Matije Blejca 8
Udeležba na volitvah: 36,70 %
KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
1 Romana Uršič, 30. 10. 1985, Stahovica, Godič 81 f
2 Zvonko Klobučar, 14. 9. 1954, Stahovica, Godič 80 a
3 Mira Potokar, 1. 9. 1958, Stahovica, Godič 23
4 Roman Dobovšek, 25. 5. 1972, Stahovica, Vodice nad 

Kamnikom 2 b
5 Cirila Mali, 11. 5. 1955, Stahovica, Godič 24 a
6 Uroš Uranič, 2. 6. 1973, Stahovica, Godič 4
7 Anica Starovasnik, 27. 7. 1953, Stahovica, Brezje nad 

Kamnikom 1 a
Udeležba na volitvah: 61,42 %
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK – CENTER
1 Rok Spruk, 28. 3. 1970, Kamnik, Levstikova ulica 2
2 Ivanka Učakar, 24. 10. 1952, Kamnik, Šolska ulica 5
3 Emil Grzinčič, 20. 4. 1948, Kamnik, Tunjiška cesta 14
4 Janez Repanšek, 3. 4. 1956, Kamnik, Kolodvorska 

ulica 3
5 Breda Griljc, 12. 9. 1953, Kamnik, Levstikova ulica 11
6 Mihael Resnik, 28. 9. 1951, Kamnik, Maistrova ulica 32
7 Peter Hribar, 19. 11. 1965, Kamnik, Glavni trg 15
Udeležba na volitvah: 39,93 %
KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
1 Olga Hrovat, 21. 8. 1960, Stahovica, Bistričica 18 b
2 Jurij Čevka, 23. 3. 1959, Stahovica, Bistričica 4 c

3 Dominik Čevka, 4. 9. 1981, Stahovica, Zakal 14
4 Bojan Pavlič, 24. 3. 1956, Stahovica, Stahovica 30 a
5 Klemen Gradišek, 23. 1. 1980, Stahovica, Županje 

Njive 30 b
6 Maja Žagar, 22. 2. 1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3
7 Karla Urh, 7. 6. 1961, Stahovica, Zgornje Stranje 31 a
8 Peter Kosirnik, 8. 6. 1965, Stahovica, Stolnik 10 a
9 Mariana Paula Rezelj, 24. 11. 1967, Stahovica, Spodnje 

Stranje 25 e
10 Zdravko Kolenko, 14. 1. 1956, Stahovica, Zagorica 

nad Kamnikom 17 a
11 Urška Zamljen, 17. 9. 1975, Stahovica, Kregarjevo 9
Udeležba na volitvah: 54,14 %
KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
1 Anton Iskra, 21. 5. 1952, Mekinje, Pot na Jeranovo 13
2 Nace Koncilja, 13. 9. 1991, Mekinje, Jeranovo 7
3 Sonja Bernot, 12. 7. 1965, Mekinje, Cesta treh talcev 8 a
4 Zdenka Petek, 14. 3. 1951, Mekinje, Pot na Jeranovo 7
5 Samo Golob, 1. 7. 1968, Mekinje, Cesta treh talcev 23
6 Mihael Pavlinič, 25. 9. 1969, Mekinje, Drnovškova pot 13
7 Agata Sankovič, 1. 2. 1953, Mekinje, Drnovškova pot 14
Udeležba na volitvah: 49,25 %
KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
1 Marjan Semprimožnik, 8. 7. 1970, Motnik, Motnik 6 b
2 Majda Hribar, 13. 2. 1977, Motnik, Motnik 22 a
3 Simonca Koželj, 18. 2. 1971, Motnik, Motnik 59
4 Aljaž Žumer, 16. 4. 1991, Motnik, Motnik 46
5 Janko Podbregar, 8. 12. 1960, Motnik, Zgornji Motnik 12
6 Ančka Podbevšek, 2. 7. 1965, Motnik, Zgornji Motnik 15
7 Bogomir Slapnik, 9. 10. 1958, Motnik, Bela 28
8 Janja Pestotnik, 16. 12. 1970, Motnik, Bela 30
9 Anton (Zvone) Hribar, 31. 8. 1957, Motnik, Zajasovnik 2
Udeležba na volitvah: 55,65 %
KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
1 Tomaž Planko, 2. 8. 1974, Kamnik, Nevlje 36
2 Jure Poljanšek, 14. 4. 1983, Kamnik, Hrib 2
3 Pavel Golob, 24. 1. 1952, Kamnik, Vrhpolje 119
4 Vesna Kropivšek, 18. 4. 1985, Kamnik, Vrhpolje 50
5 Anica Burja, 13. 7. 1970, Kamnik, Poreber 21
6 Joško Mihelič, 21. 3. 1957, Kamnik, Oševek 15 b
7 Maja Hvalič, 20. 6. 1959, Kamnik, Vrhpolje 164
Udeležba na volitvah: 51,60 %
KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
1 Nadja Tomšič, 5. 3. 1968, Kamnik, Perovo 16 b
2 Breda Podbrežnik Vukmir, 10. 6. 1962, Kamnik, Novi 

trg 31
3 Uroš Kokotec, 27. 10. 1992, Kamnik, Na bregu 30
4 Ivan Bizjak, 7. 5. 1956, Kamnik, Pot na Dobravo 17
5 Tilen Travnik, 4. 6. 1981, Kamnik, Na jasi 6
6 Irena Podlesnik, 4. 3. 1959, Kamnik, Bevkova ulica 12
7 Biserka Močnik, 8. 7. 1956, Kamnik, Na jasi 1
Udeležba na volitvah: 45,06 %
KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
1 Manca Galjot, 11. 12. 1987, Kamnik, Kovinarska cesta 1 c
2 Helena Kovačič, 20. 3. 1957, Kamnik, Ljubljanska cesta 11
3 Majda Rojc, 4. 10. 1951, Kamnik, Zikova ulica 4
4 Robert Lipovšek, 23. 8. 1976, Kamnik, Livarska ulica 7
5 Marjeta Bukovšek, 10. 10. 1936, Kamnik, Steletova 

cesta 21
6 Edvard Osenk, 14. 2. 1958, Kamnik, Kovinarska cesta 2 a
7 Hijacinta Šmid, 21. 7. 1952, Kamnik, Kovinarska 

cesta 19 a
Udeležba na volitvah: 38,84 %
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
1 Boris Mikuš, 27. 10. 1974, Kamnik, Podgorje 52
2 Nika Učakar Golob, 1. 3. 1978, Kamnik, Podgorje 3 c
3 Anton Golob, 11. 5. 1961, Kamnik, Podgorje 81 d
4 Gašper Petek, 20. 12. 1972, Kamnik, Podgorje 122 b
5 Mirko Žurbi, 10. 8. 1955, Kamnik, Podgorje 61 c
6 Grega Cvirn, 25. 9. 1979, Kamnik, Podgorje 83
7 Marjan Baloh, 26. 6. 1973, Kamnik, Podgorje 31 a
Udeležba na volitvah: 49,58 %
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KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
1 Marjan Kancilija, 1. 9. 1971, Blagovica, Gabrovnica 4
2 Marjan Zalogar, 16. 5. 1977, Blagovica, Gabrovnica 9
3 Marija Žibert, 3. 7. 1975, Blagovica, Veliki Rakitovec 2 a
4 Robert Pestotnik, 17. 7. 1974, Blagovica, Veliki Raki-

tovec 5
5 Stanislav Žavbi, 2. 10. 1956, Laze, Laseno 3
6 Goran Žavbi Sheikha, 12. 3. 1979, Laze, Pšajnovica 4
7 Lidija Mali, 14. 11. 1982, Laze, Pšajnovica 12
Udeležba na volitvah: 66,44 %
KRAJEVNA SKUPNOST SELA
1 Primož Pirc, 18. 3. 1975, Kamnik, Markovo 2 a
2 Metoda Hribar, 20. 7. 1974, Kamnik, Rožično 9
3 Franc Poljanšek, 20. 11. 1962, Kamnik, Bela Peč 6
4 Franc Vrankar, 26. 3. 1973, Kamnik, Sela 23
5 Joško Zavolovšek, 19. 4. 1960, Kamnik, Poljana 2
6 Nataša Pivec, 18. 10. 1979, Kamnik, Sela 28
7 Marija Pojškruh, 1. 6. 1957, Kamnik, Bela Peč 4
Udeležba na volitvah: 50,72 %
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
1 Matej Mali, 19. 11. 1982, Laze, Snovik 1 b
2 Janez Pavlič, 27. 2. 1962, Laze, Potok 8
3 Jožef Zalaznik, 15. 11. 1975, Kamnik, Srednja vas 20
4 Mateja Pestotnik, 20. 5. 1977, Laze, Loke 23 a
5 Irena Koncilija, 22. 3. 1966, Laze, Pirševo 3
6 Mojca Romšak, 25. 3. 1970, Laze, Vaseno 7
7 Damijan Zdovc, 20. 9. 1971, Laze, Podhruška 4 d
Udeležba na volitvah: 52,15 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
1 Mitja Šarec, 23. 2. 1972, Šmarca, Habjanova ulica 4
2 Zvonimir Kolenik, 12. 3. 1958, Šmarca, Zelena pot 8
3 Matjaž Šporar, 30. 12. 1960, Šmarca, Kamniška cesta 63 a
4 Vido Repanšek, 7. 8. 1963, Šmarca, Spodnji log 1
5 Marta Štrajhar, 19. 2. 1961, Šmarca, Pibernikova cesta 19
6 Marija Schnabl, 4. 2. 1958, Šmarca, Koroška cesta 6
7 Jožefa Markelc, 20. 2. 1947, Šmarca, Štajerska ulica 6
Udeležba na volitvah: 56,57 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
1 Jože Arko, 1. 3. 1958, Laze, Stebljevek 2 a
2 Marko Mali, 1. 5. 1973, Laze, Šmartno 42
3 Anica Pavlič, 24. 7. 1974, Laze, Šmartno 28
4 Primož Mali, 26. 2. 1982, Laze, Buč 25
5 Nina Modrijan, 8. 8. 1988, Laze, Sidol 1
6 Janez Pavlič, 5. 4. 1975, Laze, Buč 6
7 Andrej Albreht, 21. 8. 1972, Laze, Gradišče 10
8 Jelka Ajtnik, 30. 4. 1952, Laze, Kostanj 6
9 Julka Kuhar, 8. 4. 1956, Laze, Ravne pri Šmartnem 10
10 Peter Hočevar, 12. 6. 1978, Laze, Hruševka 1 a
11 Branka Pestotnik, 7. 7. 1979, Laze, Hruševka 2
Udeležba na volitvah: 57,40 %
KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
1 Marko Drolc, 30. 8. 1966, Motnik, Špitalič 14
2 Matjaž Sedeljšak, 31. 5. 1973, Motnik, Špitalič 27
3 Marko Pančur, 6. 4. 1972, Motnik, Bela 3 b
4 Bojana Pančur, 4. 7. 1980, Motnik, Špitalič 32 a
5 Fanika Drolc, 2. 10. 1973, Motnik, Bela 26
6 Marjan Karo, 13. 8. 1976, Motnik, Okrog pri Motniku 2
7 Valentin Hribar, 14. 2. 1959, Motnik, Špitalič 34 a
Udeležba na volitvah: 52,16 %
KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
1 Dejan Bajde, 25. 7. 1979, Laze, Zgornji Tuhinj 19
2 Cvetka Slapnik, 24. 1. 1989, Laze, Zgornji Tuhinj 39 a
3 Janez Štupar, 4. 3. 1983, Laze, Laze 10
4 Stanislav Pirš, 23. 3. 1970, Laze, Stara Sela 3 a
5 Peter Zajc, 15. 10. 1982, Laze, Golice 14 a
6 Franci Železnik, 5. 7. 1973, Laze, Češnjice v Tuhinju 1 b
7 Marko Šmit, 12. 1. 1972, Laze, Črni vrh 6
8 Janez Stojc, 30. 5. 1976, Laze, Cirkuše 1 a
9 Franc Hribar, 5. 1. 1983, Laze, Liplje 1
10 Robert Zalaznik, 26. 8. 1974, Laze, Veliki Hrib 3
11 Srečko Berlic, 14. 9. 1952, Laze, Mali Hrib 5 b
Udeležba na volitvah: 56,81 %

KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
1 Matjaž Sedušak, 8. 10. 1965, Kamnik, Tunjiška Mlaka 22
2 Janez ml. Kosirnik, 20. 5. 1984, Kamnik, Tunjice 40
3 Klemen Kopše, 14. 5. 1992, Kamnik, Laniše 3 a
4 Špela Urh, 11. 6. 1986, Kamnik, Tunjiška Mlaka 16
5 Marija Rajterič, 30. 11. 1984, Kamnik, Tunjice 42
6 Aleš Sedušak, 2. 7. 1987, Kamnik, Tunjiška Mlaka 22 b
7 Marjan Golob, 31. 7. 1973, Kamnik, Tunjice 34
Udeležba na volitvah: 53,31 %
KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
1 Samo Jerman, 13. 5. 1978, Radomlje, Volčji Potok 11
2 Štefan Hribar, 11. 2. 1980, Radomlje, Volčji Potok 31
3 Matevž Šarc, 21. 9. 1949, Radomlje, Volčji Potok 38
4 Franc Sršen, 5. 4. 1945, Radomlje, Volčji Potok 39 b
5 Aleksandra Hribar, 8. 9. 1983, Radomlje, Rudnik pri 

Radomljah 12 b
6 Viktorija Kveder, 25. 5. 1965, Radomlje, Volčji Potok 24 c
7 Domen Virant, 21. 9. 1992, Radomlje, Volčji Potok 7
Udeležba na volitvah: 49,73 %
KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
1 Alojzij Golob, 5. 5. 1968, Kamnik, Spodnje Palovče 20
2 Irena Pavlič, 18. 6. 1970, Kamnik, Velika Lašna 3
3 Štefanija Sovinšek, 17. 12. 1960, Kamnik, Spodnje 

Palovče 12
4 Mihael Brlec, 8. 5. 1990, Kamnik, Zgornje Palovče 3
5 Ivana (Ivica) Vodlan, 19. 2. 1958, Kamnik, Vranja Peč 4
6 Jožef Narat, 18. 3. 1972, Kamnik, Velika Lašna 25
7 Srečko Krznar, 4. 6. 1959, Kamnik, Spodnje Palovče 9
Udeležba na volitvah: 56,64 %
KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
1 Alenka Rostan Slaviček, 10. 4. 1960, Kamnik, Jenkova 

ulica 1
2 Robert Zajc, 3. 8. 1961, Kamnik, Trdinova ulica 1 a
3 Nives Sušnik, 23. 2. 1961, Kamnik, Ulica Vilka Rožiča 13
4 Denis Pirc, 14. 8. 1960, Kamnik, Mlakarjeva ulica 7 a
5 Cene Lap, 21. 5. 1984, Kamnik, Ulica Frančka Miha 

Paglovca 7
6 Vladimir Beč, 17. 8. 1965, Kamnik, Mlakarjeva ulica 6
7 Edvard Habe, 19. 8. 1960, Kamnik, Rozmanova ulica 9
Udeležba na volitvah: 44,94 %
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Kamnik, 

Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za 
člane krajevnih skupnosti v Občini Kamnik.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-0003/2014
Kamnik, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Kamnik
mag. Dušan Žumer l.r.

KOPER

3082. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
in članov Občinskega sveta Mestne občine 
Koper z 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) je Občinska 
volilna komisija na seji dne 9. oktobra 2014 sprejela naslednje

In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G.U. 
della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) alla seduta 
tenutasi il 9 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale 
ha approvato il seguente
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P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev župana in članov 

Občinskega sveta Mestne občine Koper  
z dne 5. oktobra 2014

sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco 
e dei membri al consiglio comunale del Comune 

città di Capodistria del 5 ottobre 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 
7. seji dne 9. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov 
Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki so bile 5. oktobra 
2014./Alla VII seduta, tenutasi il 9 ottobre 2014, in base ai 
verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale co-
munale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco 
e dei membri al consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria, svoltesi il 5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

41.941 volivcev. Glasovalo je 20.200 volivcev ali 48,16 %, od 
tega 20.144 na voliščih ter 56 po pošti./Il giorno delle elezioni, 
il 5 ottobre 2014, gli aventi diritto al voto erano 41.941 elettori. 
Hanno votato 20.200 elettori ovvero il 48,16 % degli aventi diritto, 
di cui 20.144 ai seggi elettorali e 56 tramite il servizio postale.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 20.194 glasovnic, od 

katerih je bilo 400 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih 
več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje voliv-
ca. Veljavnih glasovnic je bilo 19.794. Za izvolitev župana je 
potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco 
sono state consegnate 20.194 schede, di cui 400 non valide, 
poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato 
possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide 
erano 19.794. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la ma-
ggioranza delle schede valide.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti se-
guente:

1. KOLJA ŠTEMBERGER 618 glasov 3,12 %
2. DORJANO DUJMOVIČ 294 glasov 1,49 %
3. BORIS POPOVIČ 10.446 glasov 52,77 %
4. OLGA FRANCA 823 glasov 4,16 %
5. POLKA BOŠKOVIĆ 1.123 glasov 5,67 %
6. TOMAŽ SLAVEC 983 glasov 4,97 %
7. MOJCA HILJ TRIVIĆ 313 glasov 1,58 %
8. ALEŠ BRŽAN 4.846 glasov 24,48 %
9. MARKO BRECELJ 348 glasov 1,76 %.

Mandat pripada naslednjemu kandidatu/Il mandato viene 
assegnato al candidato seguente:

BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, Bošamarin 62/Bossamari-
no 62, 6000 Koper/Capodistria.

III.
Za volitve članov občinskega sveta je je bilo oddanih 

20.200 glasovnic, od katerih je bilo 661 glasovnic neveljavnih, 
ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 19.539./Per 
l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state conse-
gnate 20.200 schede, di cui 661 non valide, poiché sono stati 
segnati più candidati ovvero non è stato possibile constatare la 
volontà dell'elettore. Le schede valide erano 19.539.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 
glasov/Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero 
di voti seguente:

1. OLJKA 934 glasov 4,78 %
2. SOLIDARNOST ZA 

PRAVIČNO DRUŽBO 131 glasov 0,67 %
3. SLOVENIJA ZA VEDNO 1.393 glasov 7,13 %
4. SLOVENSKA NACIONALNA 

STRANKA-SNS  60 glasov 0,31 %
5. ZDRUŽENA LEVICA  1.704 glasov 8,72 %
6. SMC STRANKA MIRA 

CERARJA  3.832 glasov 19,61 %
7. KOPER JE NAŠ  7.051 glasov 36,09 %
8. DeSUS-DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 975 glasov 4,99 %

9. NOVA SLOVENIJA-
KRŠČANSKI DEMOKRATI  402 glasov 2,06 %

10. ZVEZA ZA PRIMORSKO – 
ZZP  139 glasov 0,71 %

11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA  598 glasov 3,06 %

12. POLKA BOŠKOVIĆ NA TVOJI 
STRANI  677 glasov 3,46 %

13. POZITIVNA SLOVENIJA  169 glasov 0,86 %
14. AKACIJE 310 glasov 1,59 %
15. JANKO SEVER-ZA 

PODEŽELJE  288 glasov 1,47 %
16. LISTA ZA RAZVOJ 

PODEŽELJA  360 glasov 1,84 %
17. SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA  516 glasov 2,64 %

Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, 
nato z 2, s 3 itd. ter razvrstila količnike vseh list, izračunane po 
D'Hontovi metodi, po velikosti, in sicer od višjih k nižjim količ-
nikom, in sicer toliko količnikov kot se voli članov občinskega 
sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v ob-
činskem svetu:/La commissione elettorale ha diviso il numero 
dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classifican-
do i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D'Hont, 
in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, 
quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L'esito del 
calcolo e` il seguente:

POSAMEZNE LISTE MANDATOV  
/LE SINGOLE LISTE 

ŠTEVILO 
/NUMERO

1. OLJKA 1
2. SOLIDARNOST ZA PRAVIČNO DRUŽBO 0
3. SLOVENIJA ZA VEDNO 2
4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA-SNS 0
5. ZDRUŽENA LEVICA 3
6. SMC STRANKA MIRA CERARJA 7
7. KOPER JE NAŠ 13
8. DeSUS-DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1
9. NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 0
10. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 0
11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 1
12. POLKA BOŠKOVIĆ NA TVOJI STRANI 1
13. POZITIVNA SLOVENIJA 0
14. AKACIJE 0
15. JANKO SEVER-ZA PODEŽELJE 0
16. LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA 0
17. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1

Nato je volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandi-
datov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dode-
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litev mandata na podlagi preferenčnih glasov, zato se skladno 
z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kan-
didatom po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi 
liste kandidatov./Successivamente, la commissione elettorale ha 
constatato che nessuno dei candidati ha ottenuto il numero su-
fficiente di voti di preferenza necessario per conseguire il man-
dato. Pertanto, i mandati vengono assegnati in base all'ordine 
di apparizione dei candidati nella lista, definito al momento della 
sua predisposizione, come prescritto dall'articolo 18 della Legge 
sulle elezioni amministrative.

Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati ven-
gono assegnati ai candidati seguenti:

1) PATRIK PEROŠA, 31. 5. 1976 (Spol: M/Sesso: M), 
Kvedrova cesta 1, Strada Kveder Dušan – Tomaž 1, KOPER, 
CAPODISTRIA, univ. dipl. ing., laurea di ingegneria, podjetnik, 
imprenditore

2) VILIJ BRŽAN, 21. 9. 1956 (Spol: M/Sesso: M), Marez-
ige 76, Marezige 76, MAREZIGE, MAREZIGE, dipl. upr. org., 
laurea organizz. amministrativa, direktor, poveljnik, direttore, 
comandante

3) TJAŠA ŠKERLIČ, 16. 4. 1972 (Spol: Ž/Sesso: F), Kam-
pel 90, Campel 90, KAMPEL, CAMPEL, dipl.ekonomist, laurea 
in economia, brezposelna, disoccupata

4) TOMAŽ SLAVEC, 15. 1. 1983 (Spol: M/Sesso: M), Bo-
nini 110, Bonini 110, KOPER, CAPODISTRIA, diplomiran eko-
nomist, laurea in economia, veleprodajni zastopnik za industr., 
rapp. ingrosso per industria

5) MAJA TAŠNER VATOVEC, 14. 3. 1986 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Nazorjev trg 1/B, Piazzetta Vladimir Nazor 1/B, KOPER, CA-
PODISTRIA, dipl.kulturologinja in soc. antrop., laurea cultural. 
sociol. antrop, brezposelna, disoccupata

6) MARKO KOCJANČIČ, 19. 3. 1981 (Spol: M/Sesso: M), 
Cesta 2. oktobra 30, Strada 2 ottobre 30, PRADE, PRADE, dipl. 
geograf, laurea in geografia, podjetnik, imprenditore

7) ALEŠ BRŽAN, 15. 2. 1976 (Spol: M/Sesso: M), Triban 6, 
Triban 6, TRIBAN, TRIBANO, univ.dipl.ing.tehnol.prometa, lau-
rea ing tecnologie trasporti, samostojni podjetnik, imprenditore 
autonomo

8) DARIJA KRKOČ, 1. 4. 1958 (Spol: Ž/Sesso: F), Osp 74, 
Osp 74, OSP, OSP, komercialist, commercialista, tajnik ZKD 
MOK, segretario UAC CCC

9) BOJAN TAVČAR, 4. 6. 1960 (Spol: M/Sesso: M), Pre-
dloka 13, Predloka 13, ČRNI KAL, ČRNI KAL, dipl. ing. za teh-
nologijo transporta, laurea ing. tecnologie trasporti, samostojni 
strokovni sodelavec, collab. professionale autonomo

10) INGRID KOCJANČIČ, 11. 6. 1966 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Dekani 136/A, Dekani 136/A, DEKANI, DEKANI, dipl. ekon. (un) 
spec., laurea in economia, tajnik fakultete, segretario di facolta'

11) MARIN MARASOVIČ, 7. 1. 1978 (Spol: M/Sesso: M), 
Tomažiči 20, Tomažiči 20, POBEGI, POBEGHI, dipl. druž. (un), 
laurea in sociologia, upravnik stavb, amministratore case

12) DRAGICA VRKIČ KOZLAN, 21. 9. 1963 (Spol: Ž/Ses-
so: F), Cesta IX 9, Strada IX 9, PRADE, PRADE, magistra 
ekonomije, dott. magistrale in economia, finančnik, finanziere

13) MILIVOJ ČOTAR, 7. 7. 1957 (Spol: M/Sesso: M), 
Marezige 34/A, Marezige 34/A, MAREZIGE, MAREZIGE, eko-
nomski tehnik, tecnico in economia, aktivni iskalec zaposlitve, in 
cerca di impiego

14) BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962 (Spol: M/Sesso: M), 
Bošamarin 62, Bossamarino 62, KOPER, CAPODISTRIA, gi-
mnazijski maturant, licenza ginnasiale, župan Mestne občine 
Koper, sindaco del Comune citta' di Capodistria

15) BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Cesta XVI 3, Prade-Strada XVI 3, PRADE, PRADE, mag. veteri-
ne, dott. mag in veterinaria, namestnica dir. veterin. amb. Koper, 
vicediret. ambulat. veter. Capodis.

16) DANIJEL CEP, 4. 8. 1966 (Spol: M/Sesso: M), Ferrar-
ska ulica 17, Via Ferrara 17, KOPER, CAPODISTRIA, ekonom-
ski tehnik, tecnico in economia, podžupan Mestne občine Koper, 
vicesindaco Comune citta' di Capodistria

17) KRISTINA RADOVČIĆ, 22. 3. 1982 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Cesta na Markovec 3, Strada di Monte Marco 3, KOPER, CA-
PODISTRIA, ekonomist, economista, strokovna sodelavka, col-
laboratrice tecnica

18) PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970 (Spol: M/Sesso: M), 
Ul. II. Prekomorske brigade 22/A, Via della II Brigata d’Oltremare 
22/A, KOPER, CAPODISTRIA, strojni tehnik, perito meccanico, 
podžupan Mestne občine Koper, vicesindaco Comune citta' di 
Capodistria

19) NATAŠA LIKAR, 26. 3. 1975 (Spol: Ž/Sesso: F), Košta-
bona 4/B, Koštabona 4/B, ŠMARJE, ŠMARJE, mag. politologije, 
dott. mag. in scienze politiche, višja svetovalka za gosp. in tur., 
consulente sup. economia e turismo

20) NEVIJO PUCER, 25. 5. 1953 (Spol: M/Sesso: M), 
Puče 48, Puče 48, ŠMARJE, ŠMARJE, agronom, agronomo, 
predsednik uprave, capo dell'amministrazione

21) KARIN FELICIJAN GLAMOČIĆ, 26. 6. 1983 (Spol: 
Ž/Sesso: F), Kolomban 37/A, Colombano 37/A, HRVATINI, CRE-
VATINI, univ. dipl. uprav. organizatorka, laurea in organizzazione 
amministrativa, saldakontist, saldacontista

22) JANI BAČIĆ, 22. 9. 1980 (Spol: M/Sesso: M), Cesta 
I. Istrske brigade 64/A, Cesta I. Istrske brigade 64/A, POBEGI, 
POBEGHI, dipl. ekonomist, laurea in economia, svetovalec di-
rektorja, consulente del direttore

23) TINA MOJŠKERC, 25. 3. 1985 (Spol: Ž/Sesso: F), Uli-
ca Za gradom 7, Via al Castelletto 7, KOPER, CAPODISTRIA, 
univ. dipl. socialna delavka, laurea in scienze sociali, strokovna 
sodelavka, collaboratrice professinale

24) IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974 (Spol: M/Sesso: M), Turki 
10, Turki 10, SV. ANTON, SV. ANTON, ekonomsko komerci-
alni tehnik, tecnico in economia e commercio, v.d. direktor, f.f. 
direttore

25) VLASTA VEŽNAVER, 15. 1. 1964 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Sp. Škofije 69/F, Sp. Škofije 69/F, ŠKOFIJE, ŠKOFIJE, gim-
nazijski maturant, licenza ginnasiale, direktorica zavarovalne 
agencije, direttrice agenzia assicurativa

26) MARKO ŠTRKALJ, 2. 11. 1974 (Spol: M/Sesso: M), 
Kovačičeva ulica 16, Via Oskar Kovačič 16, KOPER, CAPODI-
STRIA, ekonomist, economista, referent za oglaševanje, refe-
rente pubblicitario

27) MILOJKA LAHAJNAR - ŠPACAPAN, 3. 9. 1951 (Spol: 
Ž/Sesso: F), Krožna cesta 56, Strada Circolare 56, KOPER, 
CAPODISTRIA, ing. organizacije dela in dipl. ekon., laurea or-
ganizzazione del lavoro e in economia, upokojenka, pensionata

28) MOJCA HILJ TRIVIČ, 22. 12. 1977 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Škocjan 51, San Canziano 51, KOPER, CAPODISTRIA, diplo-
miran ekonomist, laurea in economia, direktor, direttore

29) POLKA BOŠKOVIĆ, 17. 4. 1970 (Spol: Ž/Sesso: F), 
Kolomban 44/M, Colombano 44/M, KOLOMBAN, COLOMBA-
NO, univ. dipl. prav., laurea in giurisprudenza, notarka, notaia

30) OLGA FRANCA, 28. 4. 1960 (Spol: Ž/Sesso: F), Deka-
ni 90, Dekani 90, DEKANI, DEKANI, univ. dipl. ekonomist, laurea 
in economia, vodja reševanja zavarov. prim. DZZ, res. per la ris. 
degli inf. dell'asa.

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 9. oktobra/ottobre 2014

Predsednik občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale 

comunale
dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

3083. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Mestne občine Koper, 
z 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) je Občinska 
volilna komisija na seji dne 9. oktobra 2014 sprejela naslednje

In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G.U. 
della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) alla seduta 
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tenutasi il 9 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale 
ha approvato il seguente

P O R O Č I L O
o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti  

na območju Mestne občine Koper,  
z dne 5. oktobra 2014

R E L A Z I O N E
sull’esito delle elezioni nei consigli delle 

comunità locali nel territorio del Comune città  
di Capodistria, tenutesi il 5 ottobre 2014

1. V svet Krajevne skupnosti Bertoki – Bertocchi so bili 
izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Bertoki – Bertocchi 
sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 LUKA PAROVEL; JANA GOJANOVIĆ 
PURGER; KAREL ZAHAR

2 IGOR TURK
3 GRACIJELA VELJKOVIĆ
4 ANDREJ KRMAC
5 MATJAŽ KOZLOVIČ; MIRELA BOŽIČ; 

ŽELJKO FILIPČIČ;  
BOJANA BRATAŠEVEC

6 SUZANA BERTOK KUHAR

2. V svet Krajevne skupnosti Boršt so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Boršt sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 KRISTINA JURINČIČ RADOVAC;  
JOSIP KODARIN; JERNEJ JERMAN 

2 VASJA NANUT; NATAŠA BRATUŽ 

3 SUZANA RADOVAC JERMAN;  
MARTIN KAC

3. V svet Krajevne skupnosti Črni Kal so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Črni Kal sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 UROŠ ŠAVRON
2 DENIS KOCJANČIČ
3 MARIJ CAH; JANKO OKOREN
4 MARKO KOVAČIČ
5 JANKO SEVER
6 ORJANA VATOVEC
7 ALEŠ ŠKAMPERLE
8 INGRID CUNJA KOCBEK 
9 ANDREJA ODAR
10 BORIS CERGOL
11 KATJUŠA JESENIČNIK
12 MATJAŽ ANDREJAŠIČ
13 NATAŠA ČOTAR

4. V svet Krajevne skupnosti Dekani so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Dekani sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 TARCIZIJA KOFOL;  
ALFRED ŠTEFANČIČ

2 VLADIMIR RUNKO;  
INGRID KOCJANČIČ

3 SANDRA BERTOK
4 EMIL GREGORIČ; DARKO STEPANČIČ
5 DARIJ GREGORIČ; BORIS RODELA

5. V svet Krajevne skupnosti Gračišče so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Gračišče sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 DAMJAN FRANCA
2 DAVID HRVATIN
3 PETER FRANCA
4 DUŠAN ARKO
5 TATJANA ŠAV
6 SIMON BEMBIČ
7 SIMON RAŽMAN
8 JANKO GREGORIČ
9 ROBERT BABIČ
10 AVGUSTA FRANCA
11 MARKO PERKLIČ
12 MIRAN TRIPAR
13 LUKA STEGEL

6. V svet Krajevne skupnosti Gradin so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Gradin sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 MARIJAN MARKEŽIČ;  
ALEKSANDER MARKEŽIČ;
MILOVAN MARKEŽIČ

2 VLADO PAVLIČ; KLAVDIJO ŠAVRON; 
DEAN PAVLIČ

3 SLAVIMIR KOCJANČIČ; MIRAN RADIN

7. V svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini so bili 
izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Hrvatini – Crevatini 
sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 DAVID APOLLONIO; SILVANA ŠAVRON; 
MARINA PERENIČ

2 NADA ČERNE; MAJDA DEJANOVIČ; 
GIANFRANCO KOZLOVIČ

3 ORNELO JERMAN; FRANC 
MALEČKAR; NEVIJ KAVREČIČ

4 ALFRED ŠTOK
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8. V svet Krajevne skupnosti Koper-Center – Capodi-
stria-Centro so bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Koper-Center – 
Capodistria-Centro sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 ALEKSANDER ŽERJAL; IRENA URBIČ 
MATELIČ; MATEJ TAŠNER VATOVEC

2 BOJAN VIDIC; KATARINA PEGAN; 
ROBERT ŠUC

3 ROMEO PALČIČ; DANIJEL CEP; 
MIRJANA ZIRALDO

4 MARINA PIRJEVEC; SANDI MUSTIČ; 
STANKA ULČAR

5 ROBERTO COLUSSI
9. V svet Krajevne skupnosti Marezige so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Marezige sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 IZTOK UMER; FRANKO BRŽAN
2 ALEN BABIČ; MILIVOJ ČOTAR;  

SAŠO ČEHOVIN
3 ZVEZDAN DOBRINJA
4 MARINO GRADIJANAC
5 JANKO BOČAJ
6 FABIO JERMAN

10. V svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Olmo-Prisoje sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 ANTON SAGADIN; DAMJAN MIHALIČ; 
MARIJA SUŠEC

2 SLOBODAN POPOVIČ; BORIS ORAŽEM
3 FRANC MAHNE
4 ANTE ŠOLAJA; NATAŠA POŽAR
5 JERNEJ FILIPČIČ; ĐORĐO ĆULIBRK
6 CORRADO CIMADOR

11. V svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Pobegi-Čežarji 

sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 DARIO VATOVEC; IVAN MARJON; 
PATRIK VATOVEC

2 BOJAN VATOVEC; BOŽIDAR MEZGEC; 
IGOR MIHALIČ

3 DAMIJAN JOGAN; SANDRA OBLAK; 
GORAN OBLAK

4 SIMON DE FAVERI;  
TAMARA TEDESCO LJUTIČ

12. V svet Krajevne skupnosti Podgorje so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Podgorje sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 JOŽEF ROJC; ANJA ŠKERJANC; 
ANGELCA BAN; JOSIP SEKULOSKI; 
EDVIN NAGY; ZDENKA ANDREJAŠIČ; 
GORAN SEKULOSKI

13. V svet Krajevne skupnosti Rakitovec so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Rakitovec sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 DUŠAN ROŽAC; MITJA ŽIGANTE; 
JERNEJ TRIPAR; RADO ŽIGANTE; 
MARIJAN ROŽAC; ANTON EMIL 
ŽIGANTE;

14. V svet Krajevne skupnosti Semedela – Semedella so 
bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Semedella – Se-
medella sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 ANGELA KUHAR; PATRIK KOCJANČIČ; 
ANUŠA PODGORNIK

2 INA BANDELJ; MATEJ PEVC
3 TATJANA BOLTAR; DARJA VUGA
4 MARKO ŠTRKALJ; LIVIJANA 

RADOVČIČ
5 MIROSLAV LAH; DANIJEL KORADIN; 

DARIJ FILIPČIČ
6 MANUEL JENKO

15. V svet Krajevne skupnosti Sv. Anton so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Sv. Anton sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 MARA RAKAR
2 ERLI ŠKORJA
3 DEAN MARKEŽIČ; ECIO JERMAN
4 MOJCA ERZETIČ; MITJA CUNJA
5 BRUNO MEDICA; DEJAN BORDON
6 BOGDAN KAVREČIČ; MIRNA 

DURAKOVIĆ; UROŠ JAKOMIN

16. V svet Krajevne skupnosti Škocjan – San Canziano 
so bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Škocjan – San 
Canziano sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 IGOR BENEDETTI; ORNELA TREBOVC; 
ANUNCIATA BENKO

2 ALAN MEDVEŠ; SONJA TOMAZIN; 
BRANKO BUCAJ

3 TJAŠA ŠKERLIČ; IGOR NOVEL;  
BOJAN BREMEC

4 ROBERT JURDANA
5 NARCISO URBANAZ

17. V svet Krajevne skupnosti Škofije so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Škofije sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 DAMJAN PEČARIČ; MILOŠ MARKOČIČ; 
MATJAŽ IVANJŠIČ

2 RINO HRVATIN; EDMOND GAŠPAR
3 NATAŠA ZERBO
4 MATJAŽ ČOK; NEVA TUL
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Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

5 SAMANTA MIKULANDI-PERIČ
6 VALENTINA PETAROŠ-JEROMELA

18. V svet Krajevne skupnosti Šmarje so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Šmarje sono stati 

eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 MASSIMO ROJAC; MARKO KRMAC; 
PATRICIJA GRIŽON

2 ANDREJ MEDVED; ROŽANA VILER
3 LUCJAN PEROŠA
4 KRISTJAN KOTERLE
5 LUKA PUCER
6 MIHAEL GOJA
7 GORAN MALENIČ;  

SEBASTJAN MARKEŽIČ
8 ALEKSANDER PEROŠA
9 EDVARD GUNJAČ

19. V svet Krajevne skupnosti Vanganel so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale di Vanganel sono 

stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 TULLIO BABIČ; MARINO MATEJČIČ; 
IVAN KOCJANČIČ

2 BORIS MAHNE; KLAVDIJ FERFOLJA
3 VILI KRMAC; KARMEN OLIP ZORKO; 

TOMAŽ SLAVEC
20. V svet Krajevne skupnosti Za gradom – Al castelletto 

so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale Za gradom – Al ca-

stelletto sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 ELEONORA KRKAČ; ZLATKO GOMBAR
2 MIHAEL MARGON; TATJANA DOMINIĆ-

RADIVOJEVIĆ; NATAŠA MILAVEC
3 MARINA ČOK; BORIS STRLE;  

MATJAŽ BOŽEGLAV
4 GIANFRANCO STANCICH

21. V svet Krajevne skupnosti Zazid so bili izvoljeni:
Nel Consiglio della Comunità locale Zazid sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 IRIS ŠVAB; DEJAN ŠVAB; VLADO 
ŠVAB; SONJA RAJH; MATJAŽ ŠVAB; 
KATJA MARSETIČ; GREGOR ŠVAB

22. V svet Krajevne skupnosti Žusterna – Giusterna so 
bili izvoljeni:

Nel Consiglio della Comunità locale di Žusterna – Giuster-
na sono stati eletti:

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

1 PATRIK PEROŠA; DRAGAN SADŽAK
2 MARIJA (LUČKA) BOGATAJ;  

ALENČICA MEHLE BARTOL
3 MOJCA DREU; DAVID KAVČIČ

Volilna enota št./ 
Cicoscrizione 
elettorale n.

IZVOLJENI ČLANI/ 
I MEMBRI ELETTI

4 FRANC GORIŠEK; PATRICIJA KRMAC
5 IGOR ČURIN; ŠPELA JERMAN
6 FULVIO RICHTER

Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 9. oktobra/ottobre 2014

Predsednik OVK – Il presidente della 
C.E.C.

dr. Miloš Senčur l.r./m.p.

Predsednik POVK – Il presidente della 
C.E.C.P.

Giani Flego l.r./m.p.

3084. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Mestne občine Koper – 
predstavnikov italijanske narodne skupnosti, 
dne 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Posebna občinska 
volilna komisija na seji dne 8. oktobra 2014 sprejela naslednje

In base all'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministra-
tive (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08 
– ZLV-H), la Commissione elettorale comunale particolare ha 
approvato, nella seduta tenutasi il giorno 8 ottobre, il seguente

P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske 
narodne skupnosti, dne 5. oktobra 2014

sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri 
del Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria rappresentanti della comunità 

nazionale italiana, il 5 ottobre 2014

Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper 
je na svoji 5. seji dne 8. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov 
volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev za člane Ob-
činskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov italijanske 
narodne skupnosti, ki so bile 5. oktobra 2014./Nella 5. seduta, 
tenutasi l 8 ottobre 2014, la Commissione elettorale comunale 
particolare del Comune città di Capodistria ha preso atto, in 
base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle 
elezioni dei membri del Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, rappresentanti della comunità nazionale italiana, 
svoltesi il 5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

821 pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glasovalo je 
483 volivcev, vsi na voliščih./Alle elezioni del 5 ottobre 2014, gli 
aventi diritto al voto, appartenenti alla comunità nazionale italia-
na erano 821. Hanno votato 483 elettori, tutti ai seggi elettorali.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta pripadnikov italijan-

ske narodne skupnosti je bilo oddanih 483 glasovnic, od ka-
terih je bilo 10 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih 
več zaporednih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 473. 
Volivci so lahko glasovali za največ tri kandidate. Izvoljeni so 
trije kandidati, ki dobijo največ glasov./Alle elezioni dei membri 
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al Consiglio comunale rappresentanti della comunità naziona-
le italiana, sono state consegnate 483 schede, di cui 10 non 
valide, poiché vi sono stati segnati più candidati ovvero non 
è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. Le schede 
valide erano 473. Gli elettori potevano votare per un numero 
massimo di tre candidati. Sono eletti i tre candidati che otten-
gono il numero più alto di voti.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov/I sin-
goli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:

1. ONDINA GREGORICH-DIABATÈ  174 glasov
2. MARIO STEFFE`  244 glasov
3. ALESSANDRA ARGENTI TREMUL  92 glasov
4. DAMIAN FISCHER  190 glasov
5. ALBERTO SCHERIANI  253 glasov

III.
1. ALBERTO SCHERIANI
2. MARIO STEFFE`
3. DAMIAN FISCHER

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 8. oktobra/ottobre 2014

Predsednik posebne občinske  
volilne komisije/ 

Il presidente della commissione elettorale 
comunale particolare:
Giani Flego l.r./m.p.

3085. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti 
Koper dne 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) in drugega 
odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 65/94) je Posebna občinska volilna komisija 
na seji dne 8. oktobra 2014 sprejela naslednje

Visto l'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrati-
ve (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08 
– ZLV-H) ed il secondo comma dell’articolo 8 della Legge 
sulle Comunità autogestite delle Comunità nazionali (Gazzetta 
ufficiale della RS, n. 65/94) la Commissione elettorale comu-
nale particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il 8 ottobre 
2014, il seguente

P O R O Č I L O   /   R A P P O R T O
o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne 

skupnosti italijanske narodnosti Koper  
dne 5. oktobra 2014

sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri 
del Consiglio della comunità autogestita della 

nazionalità italiana di Capodistria,  
tenutesi il 5 ottobre 2014

Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Ko-
per je na 5. seji dne 8. oktobra 2014 ugotovila naslednji izid 
volitev za člane Sveta Samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti Koper, ki so bile 5. oktobra 2014./Nella 5. sedu-
ta, tenutasi il 8. ottobre, la Commissione elettorale comu-
nale particolare del Comune città di Capodistria ha preso 
atto dell’esito delle elezioni dei membri del Consiglio della 

comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria, 
svoltesi il 5 ottobre 2014.

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

821 volivcev pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Glaso-
valo je 483 volivcev, vsi na voliščih./Alle elezioni del 5 ottobre, 
gli aventi diritto al voto appartenenti alla comunità nazionale 
italiana erano 821. Hanno votato 483 elettori aventi diritto, tutti 
ai seggi elettorali.

II.
Za volitve članov Sveta Samoupravne skupnosti italijan-

ske narodnosti Koper je bilo oddanih 481 glasovnic, od katerih 
je bilo 14 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več za-
porednih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 467. Volivci 
so lahko glasovali za največ devet kandidatov./Alle elezioni dei 
membri al Consiglio della comunità autogestita della nazionalità 
italiana di Capodistia sono state consegnate 481 schede, di 
cui 14 non valide, poiché vi sono stati segnati più candidati 
ovvero non è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. 
Le schede valide erano 467. Gli elettori potevano votare per un 
numero massimo di nove candidati.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
glasov/I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti se-
guente:

1) MARIA PIA CASAGRANDE  150 glasov
2) DAVID FRANCESCONI  133 glasov
3) DAMIAN FISCHER  183 glasov
4) GIANFRANCO STANCICH  166 glasov
5) CLIO DIABATE'  148 glasov
6) KOSTIA POLDRUGOVAC  102 glasov
7) LUISA ANGELINI-LIČEN  156 glasov
8) ALBERTO SCHERIANI  251 glasov
9) DIEGO SAMSA  81 glasov
10) ROBERTA VINCOLETTO  206 glasov
11) SANDRA VITOŠEVIĆ  149 glasov
12) TINA KOMEL  105 glasov
13) ANDREA DILIČ  84 glasov
14) MARCO APOLLONIO  178 glasov
15) FULVIO RICHTER  168 glasov
16) VILI KUZMAN  79 glasov
17) PATRIZIA DAGRI  72 glasov
18) ANJA GREGORICH  82 glasov

III.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom/I mandati ven-

gono assegnati ai candidati seguenti:
1) ALBERTO SCHERIANI
2) ROBERTA VINCOLETTO
3) DAMIAN FISCHER
4) MARCO APOLLONIO
5) FULVIO RICHTER
6) GIANFRANCO STANCICH
7) LUISA ANGELINI-LIČEN
8) MARIA PIA CASAGRANDE
9) SANDRA VITOŠEVIĆ

IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je./Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS.

Št./N. 041-1/2014
Koper/Capodistria, 8. oktobra/ottobre 2014

Predsednik Posebne občinske  
volilne komisije/ 

Il presidente della Commissione elettorale 
comunale particolare:
Giani Flego l.r./m.p.
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KRANJ

3086. Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 18. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Strateški prostorski načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: SPN).
(2) V postopku priprave Občinskega prostorskega načrta je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in 

izdana odločba št. 35409-191/2010 z dne 1. 9. 2014, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe 
na okolje.

(vsebina in sestavine odloka)

2. člen
(1) Besedilo SPN obsega poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
II/1.1. Izhodišča
II/1.2. Cilji

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine
II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
II/2.2. Omrežje naselij
II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji
II/2.4. Druga za občino pomembna območja

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje
II/3.1.2. Omrežje letališke infrastrukture
II/3.1.3. Železniško omrežje
II/3.1.4. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet
II/3.1.5. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

II/3.2. Elektronske komunikacije
II/3.3. Energetika
II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo
II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode
II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

II/3.5. Pokopališča
II/4. Usmeritve za prostorski razvoj

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
II/4.1.1. Razvoj naselij

II/4.1.1.1. Notranji razvoj in prenova
II/4.1.1.2. Širitve

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih
II/4.1.3.1. Stanovanjska gradnja
II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti
II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti
II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

II/4.1.4. Sanacija in prenova razpršene gradnje
II/4.1.5. Območja razpršene poselitve
II/4.1.6. Urbanistično oblikovanje naselij

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini
II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

II/4.2.1.1. Kmetijstvo
II/4.2.1.2. Gozdarstvo
II/4.2.1.3. Vode
II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija
II/4.2.1.5. Mineralne surovine

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, 
pomembne z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe
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II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij
II/5.1. Območje mesta Kranj
II/5.2. Golnik

II/6. Spremljanje stanja okolja
III. Prehodne in končne določbe
(2) Kartografski del SPN vsebuje naslednje grafične prikaze:
– List 1: Zasnova prostorskega razvoja v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine in območje mesta 

Kranj),
– List 2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine),
– List 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z okvirnimi območji naselij, okvirnimi območji razpršene gradnje 

in okvirnimi območji razpršene poselitve v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine in območje mesta Kranj),
– List 4: Usmeritve za razvoj v krajini v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine),
– List 5: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč v merilu 1:50000 (s tematskimi kartami za posamezne vsebine).

II. STRATEŠKI DEL

II/1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

II/1.1. Izhodišča

3. člen
(1) Mestna občina Kranj pokriva 151 km2 veliko območje na meji med predalpskim in alpskim svetom. Po podatkih 

Statističnega urada RS je v njej v začetku leta 2013 živelo nekaj več kot 55500 prebivalcev, kar jo uvršča na tretje mesto med 
slovenskimi občinami (z več kot 360 preb./km2 se uvršča med občine z visoko gostoto poselitve).

(2) Glede na krajinske, poselitvene in funkcijske značilnosti se območje občine deli na šest makro območij:
– območje mesta Kranj (vključuje mesto Kranj in predmestni prostor),
– Kranjsko – Sorško polje,
– Škofjeloško hribovje,
– Jelovica,
– Dobrave,
– Karavanke.
(3) Gorati predeli Karavank ter hriboviti in gričevnati predeli Jelovice, Škofjeloškega hribovja in Dobrav so pretežno gozdnati, 

ob naseljih in v dolinah ob vodotokih pa prevladujejo travniške površine. Precejšen del teh območij ima velik naravovarstveni pomen 
in se varuje kot posebna varstvena območja. Za Kranjsko – Sorško polje je značilna kmetijska krajina z manjšimi zaplatami gozdnih 
površin. Povezovalni element celotnega občinskega prostora predstavljata reki Sava in Kokra s svojimi pritoki.

(4) V občini je 49 statističnih naselij. Naselja so dokaj enakomerno razporejena po celotnem območju občine z nekoliko 
večjo koncentracijo na območju mesta Kranj. Za celotno območje občine je značilen kompakten poselitveni vzorec, razpršena 
poselitev se pojavlja le točkovno. Osrednji del občine z mestom Kranj in njegovim predmestjem je intenzivno urbaniziran, 
značilno strukturo pozidave določata obe večji reki s svojimi terasami. Za manjša naselja Kranjsko – Sorškega polja je 
značilna obcestna, za naselja Dobrav in Škofjeloškega hribovja, ki se razraščajo po vzpetem terenu, pa gručasta zasnova. 
Pomembnejša središča so se iz prvotne obcestne in gručaste zasnove ponekod (Golnik, Besnica) že preoblikovala v večje 
središčne aglomeracije.

(5) Na območju mesta Kranj je pozidava zasnovana izrazito centralno. Historično jedro Kranja se je razvilo na dvignjenem 
pomolu nad sotočjem Kokre in Save. Z rastjo in razvojem dejavnosti, ki so bile v začetni fazi vezane na gospodarsko rabo voda, 
se je jedro začelo širiti ob obeh vodotokih. Hkrati so se v okolici, ki danes v večjem delu predstavlja predmestno območje, začela 
oblikovati tudi druga poselitvena jedra. Z razmahom intenzivne urbanizacije in suburbanizacije se je mesto z novimi stanovanjskimi 
soseskami razvilo preko zgodovinskega okvira in se (zlasti na lokacijah ob pomembnejših prometnicah) počasi zlilo s predmestno 
pozidavo v večjo urbano aglomeracijo. Preostala poselitvena območja se raztezajo radialno v smeri prometnih povezav med 
mestom in zaledjem (v smeri Škofje Loke, Medvod, Preddvora, Besnice in Golnika).

(6) Predeli z večjo nadmorsko višino (del Škofjeloškega hribovja in Dobrav ter območji Jelovice in Karavank) so pretežno 
neposeljeni. Zaradi ugodnega izhodišča za izlete v hribovito in gorsko zaledje se v tem delu občine pogosteje pojavlja počitniška 
gradnja.

(7) Območje mesta Kranj in Kranjsko – Sorškega polja je intenzivno urbanizirano (v njem živi več kot tri četrtine vsega 
prebivalstva v občini). Za ostala naselja v občini je značilna pretežno ruralna struktura poselitve z večjimi ali manjšimi vplivi 
urbanizacije glede na oddaljenost od mesta. Za območje občine je značilen pozitiven naravni in negativen selitveni prirast, 
kar sicer ni tipično za slovenski prostor. Poseben problem predstavlja praznjenje osrednjih urbanih območij (historično jedro 
Kranja). Negativen selitveni prirast je moč pripisati predvsem temu, da se je v preteklosti prostorska politika pretežno usmerjala v 
zagotavljanje površin za razvoj gospodarstva (proizvodnih dejavnosti) manj pozornosti pa je bilo posvečene zagotavljanju raznolike 
ponudbe stanovanjske gradnje in kvalitete bivanja v posameznih soseskah. Trend naraščanja prebivalstva zaradi naravne rasti se 
bo verjetno sčasoma ustavil. Hkrati je moč pričakovati, da se bo z izboljšavo prometnih povezav v regiji, načrtovanimi delovnimi 
mesti v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo ter dvigom bivalnega standarda privlačnost občinskega prostora za poselitev 
bistveno povečala. Ker so v urbaniziranem osrednjem nižinskem delu večja obstoječa (plansko začrtana) območja za potrebe 
stanovanjske gradnje že izrabljena ali pa se nahajajo v fazi realizacije, bo glede na pričakovane priselitve v občini v kratkem nastal 
primanjkljaj razpoložljivih stanovanjskih površin.

(8) Državno prometno omrežje je na območju občine dobro razvito. Preko osrednjega dela poteka transevropski prometni 
koridor z avtocesto A2 Karavanke – Obrežje (nanjo se občinsko prometno omrežje navezuje preko priključkov Kranj – vzhod in 
Kranj – zahod) in glavno železniško povezavo Ljubljana – Jesenice. Občina leži tudi v neposredni bližini osrednjega državnega 
letališča. Z letališčem in pomembnejšimi središči v ožji in širši regiji se zaenkrat povezuje preko državnih cest, v prihodnje pa je 
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predvidena tudi ureditev krožne regionalne železniške povezave Ljubljana – Letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Ljubljana in hitre 
železniške povezave Ljubljana – Letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Jesenice.

(9) Kranj je središče Gorenjske statistične regije in je v državni strategiji prostorskega razvoja opredeljen kot središče 
nacionalnega pomena ter drugo najpomembnejše središče širšega ljubljanskega mestnega območja. Leži približno 30 km severno 
od Ljubljane. Poleg upravnega in administrativnega središča mesto predstavlja pomembno zaposlitveno središče na državnem 
nivoju. Zgodovinsko gledano je bila najmočnejša gospodarska panoga na območju občine industrija, ki je največji razmah doživljala 
v obdobju do leta 1980. V 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja je panogo zajela kriza. Številna podjetja so propadla, gospodarstvo 
pa se je začelo počasi prestrukturirati iz industrijskega v terciarni sektor. Nekatera večja industrijska podjetja v občini so se uspela 
vsaj deloma prilagoditi spremenjenim tržnim razmeram, zato sta delež zaposlovanja v nekmetijskem sektorju (predvsem v velikih 
gospodarskih družbah, medtem ko je zaposlovanje v srednje velikih podjetjih pod slovenskim povprečjem) in stopnja zaposlenosti 
v občini še vedno nad državnim povprečjem. Zaradi propada in prestrukturiranja podjetij je v mestu ostalo veliko neustrezno 
izrabljenih (degradiranih) industrijskih območij. Posledica sprememb je bil tudi znaten upad delovnih mest. Pomanjkanje se kaže 
predvsem na področju delovnih mest za visoko izobražene kadre, zaradi česar je značilen velik delež dnevnih delovnih migracij 
v smeri Ljubljane.

(10) Vloga mesta v regiji se vse bolj krepi na področju zdravstva, izobraževanja, športnorekreacijskih dejavnosti in kulture. Za 
državnim in regijskim povprečjem pa občina bistveno zaostaja na področju razvoja turizma (pomanjkljiva ponudba, majhno število 
nočitev, pomanjkanje prepoznavnosti turističnih destinacij). Pomanjkljiva je tudi ponudba na področju stanovanjske gradnje – na 
trgu je na voljo premalo različnih tipov stanovanj na lokacijah s kvalitetnim bivalnim okoljem, slabše pa je urejeno tudi področje 
oskrbe in varstva starejših, kar je še posebej problematično zaradi trenda staranja prebivalstva.

(11) Občina v zadnjem času aktivno oblikuje lastno strategijo razvoja (strategija trajnostnega razvoja ter drugi občinski in 
sektorski razvojni programi) in se hkrati vključuje v različne regionalne in širše razvojne pobude. Ključni projekti partnerskih občin 
v regiji so med drugim ureditev prometne (hitra in krožna regionalna železniška povezava, letališče Jožeta Pučnika), okoljske 
(celovita ureditev področja ravnanja z odpadki) in druge gospodarske javne infrastrukture, ustanovitev regijskega univerzitetnega 
središča, razvoj turistične destinacije Gorenjska ter zagotovitev ustreznega okolja za gospodarski razvoj (podjetniški inkubatorji, 
tehnološki parki, poslovne cone).

(12) Problematika opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo nasploh je pomemben faktor pri zagotavljanju ustreznih 
možnosti za prostorski razvoj. Velik del občine zaenkrat še ni ustrezno opremljen z gospodarsko javno infrastrukturo, vendar se 
stopnja opremljenosti naglo izboljšuje. Problemi se kažejo predvsem na naslednjih področjih:

– stari in neustrezni cevovodi za oskrbo s pitno vodo, preobremenjenost obstoječih virov in visoka stopnja odvisnosti od virov 
v sosednjih občinah;

– preko javnega kanalizacijskega sistema se odvaja približno 70 % vseh odpadnih voda – sistem je večinoma urejen v mešani 
izvedbi, skoraj 25 % omrežja je urejenega neustrezno in potrebnega obnove;

– neurejena prometna infrastruktura v mestnem jedru Kranja in podeželskem zaledju;
– raba energije je nad slovenskim povprečjem – 65 % stanovanj se ogreva z individualnimi sistemi, od tega jih 60 % kot 

energent uporablja kurilno olje;
– del naselij (predvsem na podeželju) nima urejenega širokopasovnega dostopa do svetovnega spleta.
(13) V skladu z načeli trajnostnega razvoja se poudarjajo tisti segmenti gospodarskega in posledično prostorskega razvoja, ki 

izhajajo iz lege in vloge občine v širšem prostoru, naravnih danosti ter ustvarjenih razmer. Ključne primerjalne prednosti občine so:
– velikost gravitacijskega zaledja ter vloga in pomen mesta Kranj v regionalnem in nacionalnem prostoru;
– izjemna prometna lega glede na obstoječe in načrtovano prometno omrežje v državi in regiji (avtocestni sistem, regionalna 

in hitra železnica, letališče);
– ohranjena industrijska tehnična tradicija in znanja z nekaj nosilnimi globalnimi podjetji;
– razvita mreža družbene infrastrukture z močnimi regijskimi ustanovami na področju izobraževanja in kulture ter 

športnorekreacijske infrastrukture z velikimi športnimi prireditvami;
– Brdo kot kongresni center državnega in mednarodnega pomena;
– ugodna lega glede na obstoječe in načrtovane danosti turizma v regiji, ohranjena narava in atraktivna podoba krajine ter 

številni ohranjeni kulturnozgodovinski spomeniki na celotnem območju občine.

II/1.2. Cilji

4. člen
(1) Kranj se razvija kot trajnostno, napredno in odprto središče Gorenjske. Koncept trajnostnega razvoja predstavlja zavestno 

odločitev za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po gospodarskem razvoju in težnjo po ohranjanju zdravega okolja 
oziroma narave. Usklajeno se razvijajo vse funkcije regijskega središča, omogoča visoka kakovost življenja današnjim in bodočim 
generacijam ter hkrati varuje okolje.

(2) Na podlagi osnovnega koncepta so določeni naslednji strateški cilji prostorskega razvoja:
(a) Z upoštevanjem primerjalnih prednosti posameznih območij, uravnoteženim razvojem sistema središč ter izgradnjo in 

izboljšavo omrežij gospodarske javne infrastrukture se zagotavljajo možnosti za usklajen in medsebojno povezan razvoj območja 
mesta Kranj in podeželskega zaledja. Prednostno se razvija tiste dejavnosti in območja občine, ki ne dosegajo svojih dejanskih 
potencialov, kot so izobraževanje, kultura, turizem, historično jedro Kranja in podeželje.

(b) Mesto Kranj se razvija kot osrednje regijsko upravno in administrativno središče ter izobraževalno, kulturno, 
športnorekreacijsko in zaposlitveno središče nacionalnega pomena. Z uravnoteženo razporeditvijo dejavnosti znotraj sistema 
lokalnih središč se omogoča razvoj celotnega občinskega prostora.

(c) Zagotavlja se pogoje za trajnostno gospodarsko rast tako, da se na eni strani ustvarja spodbudno poslovno okolje za 
realizacijo novih podjetniških idej in rast obstoječih podjetij (oblikovanje komunalno opremljenih gospodarskih in poslovnih con, 
tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev ipd.), na drugi strani pa kakovostno življenjsko okolje za zaposlene.

(d) Vzpostavlja se sodobno, pestro in kakovostno izobraževalno (mreža osnovnošolskih in srednješolskih ustanov, Gorenjska 
univerza, vseživljenjsko izobraževanje) in športnorekreacijsko (Športni center, Nordijski panožni center, mreža manjših dvoran in 
igrišč, rekreacijske poti) ponudbo.

(e) Razvija se turistično ponudbo, v katero se vključuje tako historično jedro Kranja kot tudi podeželsko (turizem na kmetijah, 
izletniški turizem na območjih atraktivne krajine) in visokogorsko (planinski turizem) zaledje.
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(f) V podeželskem zaledju se izboljšujejo pogoji za bivanje in delo z zagotovitvijo območij za drobne storitvene dejavnosti, 
spodbujanjem ekološkega kmetijstva, razvojem turistično-rekreacijskih zmogljivosti ipd. Posebna pozornost se posveča ohranjanju 
in dopolnitvi funkcij posameznih središč kot nosilcev razvoja v lokalnem prostoru.

(g) Posodablja in dograjuje se prometno, komunikacijsko, energetsko in okoljsko infrastrukturo s poudarkom na sledečih 
izhodiščih:

– posodobitev in izgradnja kanalizacijskega omrežja občine,
– posodobitev in izgradnja vodovodnega omrežja s poudarkom na razvoju in ohranjanju vodnih virov,
– posodobitev in izgradnja cestnega omrežja na območju mesta Kranj in v podeželskem zaledju,
– izgradnja hitre železnice in krožne regionalne železnice,
– razvoj alternativnih oblik prometa na urbaniziranih območjih ter v navezavi na turistična in rekreacijska območja (kolesarjenje, 

pešačenje),
– dopolnitev sistema javnega avtobusnega in železniškega potniškega prometa na relacijah z večjim obsegom dnevnih 

delovnih in šolskih migracij,
– povečanje deleža uporabe obnovljivih virov energije ter izboljšanje izkoriščenosti plinovodnega sistema in sistema za 

daljinsko ogrevanje,
– posodobitev telekomunikacijskega omrežja (s poudarkom na optimalni telekomunikacijski opremljenosti izobraževalnih 

ustanov ter gospodarskih in poslovnih con),
– zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet za pokopališča (skladno pričakovani rasti prebivalstva, predvsem pa večanju 

indeksa staranja).
(h) Ohranja in vzpostavlja se kulturno in simbolno prepoznavnost naselbinskih jeder in s tem povečuje privlačnost območij. 

Omogoča se ohranitev kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj občine.
(i) Krajina se razvija kot funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča zdravo, 

varno in prijetno bivalno okolje ter ohranjanje dejavnosti v prostoru (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rekreacija). Posebna pozornost 
se posveča skrbi za okolje in trajnostni rabi naravnih virov.

(j) Zagotavlja se varstvo voda v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter obnovljivosti naravnega vira ter 
varstvo ekološkega, krajinskega in doživljajskega pomena voda v krajini. V okvirih, ki jih določajo varstvene zahteve, se vode 
izkoriščajo za oskrbne, gospodarske in rekreacijske namene (območja ob Savi in Kokri, Trbojsko jezero).

(k) Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se posebno pozornost posveča zagotavljanju poplavne varnosti 
ogroženih območij ob Savi in Kokri.

II/2. Zasnova prostorskega razvoja občine

II/2.1. Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti

5. člen
(1) Z razvojem dejavnosti in rabo prostora se vzdržuje kontinuiteto prostorskega urejanja, ki izhaja iz kvalitetnih rešitev 

prostorskih dokumentov, izdelanih v preteklosti. Zasnova prednostnih območij za razvoj dejavnosti temelji na osnovni delitvi 
prostora občine kot je opredeljena v izhodiščih v razdelku II/1.1. tega odloka.

(2) Preglednica 1: Členitev prostora na makroenote in podenote
makroenota podenota
(a) območje mesta Kranj (izdelan 
urbanistični načrt)

(a1) mesto Kranj 
(a2) predmestje

(b) Kranjsko – Sorško polje
(b1) Kranjsko polje
(b2) Sorško polje
(b3) Brdo

(c) Škofjeloško hribovje
(c1) območje ob Savi
(c2) osrednji del Škofjeloškega hribovja
(c3) Gozd Kranj – Škofja Loka

(d) Jelovica /

(e) Dobrave
(e1) Golniške dobrave (izdelan urbanistični načrt za Golnik)
(e2) Udin Boršt
(e3) območje deponije Tenetiše

(f) Karavanke /
(3) Območje mesta Kranj je razdeljeno na dve podenoti:
(3.1) Mesto Kranj kot intenzivno urbanizirano območje (znotraj cestnega obroča, ki ga tvorijo obvozne in povezovalne 

ceste) predstavlja najpomembnejšo aglomeracijo v regiji. Poleg funkcij občinskega središča, ki pokrivajo potrebe prebivalstva v 
neposrednem gravitacijskem zaledju (prostor občine) se razvija funkcije, ki krepijo vlogo mesta v regionalnem in nacionalnem 
prostoru. Pri tem je ključna diferenciacija ponudbe mesta glede na druga pomembnejša središča v regiji.

(3.2) Predmestje (zunaj cestnega obroča) se razvija kot kvaliteten bivalni prostor v neposredni bližini mesta z vsemi 
osnovnimi oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki se umeščajo v jedra večjih predmestnih območij. Ohranjajo in razvijajo se 
poslovne cone (Polica) na prehodu med mestom in predmestjem.

(4) Kranjsko – Sorško polje je razdeljeno na tri podenote:
(4.1) Kranjsko polje se razvija kot večnamenski obmestni prostor. Poseben poudarek je na funkciji ohranjanja kulturne krajine 

(kmetijska dejavnost), zaradi privlačnosti prostora za bivanje pa tudi na smotrnem umeščanju stanovanjskih območij. Poslovna 
cona Hrastje se razvija kot gospodarsko, razvojno in raziskovalno središče občine.

(4.2) Sorško polje se razvija kot večnamenski obmestni prostor. Ohranja se značilna raba odprtega prostora z obsežnimi 
kompleksi kmetijskih površin, ki jih prekinjajo posamezni gozdovi. Glede na bližino mesta se večja pozornost posveča rekreacijskim 
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funkcijam krajine s posebnim poudarkom na turističnem in rekreacijskem razvoju Save (Trbojsko jezero) ter obvodnega prostora. 
Ohranja se značilna urbano – ruralna struktura naselij z vplivi mestnega prostora in hkrati neposredno funkcijsko povezavo s 
kmetijsko krajino. Krepi se vloga Mavčič kot lokalnega središča in s tem nosilca razvoja na tem območju ter Žabnice kot manjšega 
nosilnega naselja v lokalnem prostoru.

(4.3) Območje gradu Brdo se še naprej razvija kot osrednje protokolarno in kongresno središče Slovenije. Obstoječe 
dejavnosti se dopolnjujejo zlasti s programi s področja športa in rekreacije.

(5) Škofjeloško hribovje je razdeljeno na tri podenote:
(5.1) Območje ob Savi se razvija kot večnamenski obmestni prostor, ki hkrati služi tudi kot neposredna funkcijska 

povezava z gravitacijskim zaledjem. Krepi se vloga Zgornje Besnice kot lokalnega središča in s tem nosilca razvoja na tem 
območju.

(5.2) Osrednji del Škofjeloškega hribovja ohranja ruralni značaj z redkejšo poselitvijo. Dejavnosti se razvijajo v funkciji 
ohranjanja poseljenosti in vzdrževanja podobe kulturne krajine. Poleg trajnostnih oblik kmetijstva in gozdarstva se spodbuja razvoj 
dopolnilnih dejavnosti, zlasti turizma, športa in rekreacije v navezavi na atraktivne izletniške točke (Sv. Jošt, slap Šum). Ohranja se 
vloga manjših nosilnih naselij v lokalnem prostoru (Pševo in Podblica), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi 
in poslovnimi dejavnostmi v ožjem radiju dostopnosti večine naselij ter možnost razvoja turistične ponudbe.

(5.3) Na območju Gozd Kranj – Škofja Loka se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in glede na bližino 
mestnega območja razvijajo sonaravne oblike rekreacijskih dejavnosti.

(6) Na Jelovici se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne in kulturne krajine in v povezavi s tem razvijajo sonaravne 
turistične in rekreacijske dejavnosti (izletniški turizem).

(7) Območje Dobrav je razdeljeno na tri podenote:
(7.1) Golniške dobrave ohranjajo pretežno ruralen značaj z zmerno poselitvijo. Poseben poudarek je na funkciji ohranjanja 

kulturne krajine, zaradi privlačnosti prostora za bivanje pa tudi na smotrnem umeščanju stanovanjskih območij. Ohranja in 
dopolnjuje se mreža lokalnih oskrbnih središč. Golnik se skupaj z Goričami razvija kot pomembnejše središče severnega dela 
občine. Krepi se njegova vloga središča nacionalnega pomena na področju zdravstva. Ohranja se vloga manjših nosilnih naselij 
v lokalnem prostoru (Tenetiše in Trstenik), s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s centralnimi in poslovnimi dejavnostmi 
v ožjem radiju dostopnosti večine naselij ter možnost razvoja turistične ponudbe.

(7.2) Na območju Udin Boršta se prednostno ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in glede na bližino mestnega 
območja razvijajo sonaravne oblike rekreacijskih dejavnosti.

(7.3) Območje deponije Tenetiše se deloma sanira, v delu pa se nameni dejavnostim s področja ravnanja z odpadki. Celotno 
območje se ohranja kot rezervat za potrebe razvoja okoljskih dejavnosti.

(8) V višjeležečih hribovitih predelih Karavank se ohranjajo kvalitetne prvine naravne krajine in hkrati razvijajo sonaravne 
oblike planinskega turizma,športa in rekreacije.

(9) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 1 SPN.

II/2.2. Omrežje naselij

6. člen
(1) Preglednica 2: Naselja glede na vlogo (tip središča) v omrežju naselij

TIP SREDIŠČA NASELJE/OBMOČJE
manjša nosilna naselja v lokalnem 
prostoru

Hrastje, Podblica, Pševo, Tenetiše, Trstenik, Žabnica

lokalna središča Mavčiče, Zgornja Besnica

pomembnejše lokalno središče Golnik – Goriče (funkcije pomembnejšega lokalnega središča se delijo med obe naselji)

središče nacionalnega pomena območje mesta Kranj

ostala naselja Babni Vrt, Breg ob Savi, Bobovek, Čadovlje, Čepulje, Hraše, Ilovka, Jama, Jamnik, 
Javornik, Lavtarski vrh, Letenice, Meja, Nemilje, Njivica, Pangršica, Planica, Podreča, 
Povlje, Praše, Rakovica, Spodnja Besnica, Srakovlje, Srednja vas – Goriče, Suha pri 
Predosljah, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Tatinec, Zabukovje, Zalog, Žablje

(2) Preglednica 3: Predmestna območja in mestne četrti na območju mesta Kranj

OBMOČJE PREDMESTNO OBMOČJE/MESTNA ČETRT
predmestje Britof, Čirče, Drulovka, Kokrica, Mlaka, Orehovlje, Predoslje, Rupa, Spodnje Bitnje, 

Srednje Bitnje, Zgornje Bitnje
mesto Jedro, Kranj – sever, Labore, Planina, Primskovo, Sava, Stražišče, Struževo, Zlato polje

(3) Območje mesta Kranj
(3.1) Mesto Kranj se razvija predvsem kot upravno, izobraževalno, kulturno, zdravstveno, športnorekreacijsko in poslovno 

središče regije in širšega prostora. Upravne funkcije nacionalnega in regijskega pomena se prednostno umeščajo v mestno jedro 
in njegovo neposredno zaledje. Krepi se vloga Zlatega polja kot izobraževalnega in zdravstveno-poslovnega središča (v bližino 
se umešča tudi novo prometno vozlišče).

(3.2) V jedrih mestnih četrti in predmestnih območij se zagotavlja osnovne oskrbne in storitvene dejavnosti, družbeno 
infrastrukturo (zlasti osnovne šole in vzgojnovarstvene ustanove) ter površine za šport in rekreacijo v ožjem radiju dostopnosti 
(peš dostop).

(3.3) Posebna pozornost se posveča zagotavljanju raznovrstne in kvalitetne ponudbe na področju stanovanjske gradnje.
(3.4) Razvoj gospodarstva temelji na obstoječih perspektivnih panogah, ki se dopolnjujejo zlasti z dejavnostmi s področja 

visoke tehnologije, prometa in logistike ter povezujejo z izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami. Prednostno se zagotavlja 
na območju obstoječih poslovnih in gospodarskih con Polica, Primskovo, Labore, Sava, Struževo in Hrastje.

(3.5) Razvoj območja mesta Kranj je podrobneje opisan v poglavju II/5.1.
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(4) Golnik – Goriče
(4.1) Golnik se skupaj z Goričami razvija kot upravno, izobraževalno, kulturno, zdravstveno, športnorekreacijsko in poslovno 

središče središče severnega dela občine.
(4.2) Z ureditvijo medicinsko – tehnološkega parka se krepi vloga Golnika kot središča nacionalnega pomena na področju 

zdravstva.
(4.3) Dejavnosti se dopolnjuje s turističnimi programi v navezavi na krajinske kvalitete v okolici ter obrtnimi in poslovnimi 

programi.
(4.4) Zagotavlja se tudi možnosti za razvoj stanovanjske gradnje v večjem obsegu.
(4.5) Razvoj območja Golnika je podrobneje opisan v poglavju II/5.2.
(5) Lokalna središča
(5.1) Ohranja in krepi se vloga Mavčič in Zgornje Besnice kot nosilcev razvoja za neposredno gravitacijsko zaledje.
(5.2) Ohranja in dopolnjuje se obstoječe fokuse izobraževalnih (osnovna šola, vrtec), športnorekreacijskih in kulturnih 

dejavnosti v jedru naselja.
(5.3) Ohranja se vsaj minimalna opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi (gasilski dom, trgovina z osnovno 

oskrbo, pošta ipd.).
(5.4.) Dejavnosti se dopolnjuje s turističnimi programi v navezavi na krajinske kvalitete v okolici ter obrtnimi in poslovnimi 

programi.
(5.5) V lokalnih središčih se zagotavlja tudi možnosti za razvoj stanovanjske gradnje v večjem obsegu.
(6) Manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru
(6.1) Ohranja se vloga manjših nosilnih naselij v lokalnem prostoru, s katerimi se zagotavlja osnovna opremljenost s 

centralnimi in poslovnimi dejavnostmi (trgovina, storitve, sedež KS, šport in rekreacija, obrtne dejavnosti) v ožjem radiju dostopnosti 
(peš dostopnost) večine naselij.

(6.2) Dejavnosti naselij se dopolnjuje s turističnimi programi v navezavi na krajinske kvalitete v okolici.
(7) Omrežje naselij je razvidno iz grafičnih prikazov na listu 1 SPN.

II/2.3. Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji

7. člen
(1) Načrtuje se ureditev novega avtocestnega priključka Kranj – sever in celovita rešitev prometne problematike na območju 

mesta Kranj s sistemom vpadnic in prometnih obročev.
(2) V okviru državnega prometnega omrežja se umeščata novi železniški povezavi na relaciji Ljubljana – letališče Jožeta 

Pučnika – Kranj (hitra železnica, krožna regionalna železnica).
(3) Zasnova prometnega omrežja je podrobneje predstavljena v poglavju II/3. tega odloka.
(4) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 1 SPN.

II/2.4. Druga za občino pomembna območja

8. člen
(1) Kot prepoznavne naravne in ustvarjene kvalitete prostora se opredeljujejo ohranjena stara naselbinska jedra z velikim 

deležem kulturne dediščine (historično jedro Kranja), krajina na robovih Sorškega polja z značilnimi obcestnimi ravninskimi vasmi 
(kot posebne kvalitete v tem območju se opredeljujejo jedra Mavčič, Jame in Praš), krajina Škofjeloškega hribovja in krajina 
severnega dela Dobrav z značilnimi gručastimi vasmi, kompleks gradu Brdo ter območja ohranjene narave (Jelovica, Karavanke, 
Udin Boršt, Gozd Kranj – Škofja Loka). Podrobnejše opredelitve in usmeritve za ta območja so podane v poglavju II/4. tega odloka.

(2) Na lokaciji Pševo se predvidi možnost izkoriščanja tehničnega kamna pod pogoji iz 36. člena tega odloka.
(3) Za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti na območju Sorške reke in Žabnice v Bitnjah je potrebno uredit sistem suhih 

zadrževalnikov.
(4) Druga za občino pomembna območja so razvidna iz grafičnih prikazov na listu 1 SPN.

II/3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

9. člen
(1) Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se razvijajo v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami gospodarstva. 

Infrastrukturna opremljenost se dopolnjuje na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno opremo, izboljšuje pa se tudi v 
smislu zmanjšanja obremenitev okolja.

(2) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnih prikazov 
na listu 2 SPN.

II/3.1. Prometna infrastruktura

II/3.1.1. Cestno omrežje

10. člen
(1) Preko osrednjega dela občine poteka avtocesta A2 Karavanke – Obrežje. Občinsko prometno omrežje se na njo navezuje 

preko priključkov Kranj – vzhod in Kranj – zahod. Načrtuje se ureditev dodatnega priključka (Kranj – sever), s katerim se bo ob 
sočasni dograditvi notranjega prometnega omrežja bistveno izboljšala pretočnost prometa na območju mesta Kranj in širše.

(2) Na avtocesto se navezuje serija vpadnic, ki povezujejo ožje območje mesta Kranj z avtocesto in zaledjem. Na načrtovani 
priključek Kranj – sever se navezuje obstoječa vzhodna obvoznica RI 210 Zgornje Jezersko – Škofja Loka. Sistem vpadnic se 
povezuje s sistemom cestnih obročev v mestu.

(3) Zunanji cestni obroč poteka okrog mesta (po meji med mestom in predmestjem). Tvorijo ga obstoječa vzhodna obvoznica 
ter zahodna in severna povezovalna cesta, ki sta bili v prostorske akte občine vneseni že v preteklosti. S SPN se redefinira način 
priključevanja zahodne na vzhodno obvoznico in sistem vpadnic ter potek severne povezovalne ceste, v vzhodnem delu.
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(4) Okrog mestnega jedra Kranja se z rekonstrukcijo obstoječih cest in izgradnjo novih povezav oblikuje notranji cestni obroč. 
Posebna pozornost se posveča tudi celoviti ureditvi prometa (vključno s sistemom površin za mirujoči promet, con umirjanja 
prometa, peš con ipd.) na območju ožjega mestnega jedra.

(5) Na zunanji cestni obroč se navezujejo vpadnice iz smeri Ljubljane (RI 211 Kranj – Ljubljana), Naklega (RII 412 Naklo – Kranj), 
Škofje Loke in Preddvora (RI 210 Zgornje Jezersko – Škofja Loka), letališča Jožeta Pučnika (GII 104 Kranj – Trzin) Golnika (RII 410 
Bistrica pri Tržiču – Kranj), Medvod (LC 251040 Jeprca – Labore) ter Zg. in Sp. Besnice (LC 183020 Kranj – Podblica), ki povezujejo 
območje mesta Kranj z zaledjem. Vpadnica iz smeri Škofje Loke se prometno razbremeni z ustrezno ureditvijo povezave z vpadnico 
iz smeri Medvod – možni sta dve različici, ki potekata po obstoječih prometnicah (cesta ob regionalni železnici, napajalna cesta za 
naselje Meja). Konkreten potek ceste bo v nadaljnjih postopkih skozi analize ustrezno ovrednoten – izbrana bo tista različica, ki se 
bo pokazala kot najprimernejša s prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika ter vidika družbene sprejemljivosti.

(6) Z rekonstrukcijo, posodobitvami in novogradnjami cest se prednostno izboljšujejo povezave med območjem mesta Kranj 
in zaledjem. Glede na potrebe (varnostne in prometnotehnične zahteve ipd.) se rekonstruirajo, posodabljajo in dograjujejo tudi 
preostale občinske ceste.

(7) Kjer je to možno, se v okviru rekonstrukcij in posodobitev ter novogradenj ob cestah uredijo koridorji za kolesarske steze 
in pešpoti.

II/3.1.2. Železniško omrežje

11. člen
(1) Preko območja občine poteka glavna železniška proga Ljubljana – Jesenice, od katere se v bližini občinske meje odcepi 

industrijski tir proti Naklemu. Železniška postaja je urejena na zahodnem robu mestnega jedra Kranja.
(2) V prihodnosti se načrtujejo večje posodobitve in dopolnitve železniškega omrežja. V okviru državnega prometnega omrežja 

se umešča nova hitra železniška povezava na relaciji Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Jesenice. Železniško omrežje 
se na nivoju regije nadgrajuje še s krožno povezavo Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Ljubljana, ki se na vseh ključnih 
točkah (prometna vozlišča) neposredno povezuje tudi z hitro državno železnico.

(3) Železniške povezave se s prometnim omrežjem v občini povezujejo preko dveh osrednjih prometnih vozlišč:
– posodobljene obstoječe železniške postaje na regionalnem omrežju, ki se razvija prednostno v funkciji mesta Kranj,
– načrtovanega novega multimodalnega vozlišča ob zunanjem cestnem obroču na severnem obrobju mesta (Zlato Polje), 

kjer se povezujejo vsi pomembnejši prometni koridorji na območju občine.
(4) Kot variantna ureditev železniškega omrežja na območju mesta Kranj se ohranja tudi rezervat južnega kraka železnice 

med Laborami in Hrastjem z železniško postajo na južnem robu mesta.

II/3.1.3. Javni potniški promet in prometna vozlišča za javni potniški promet

12. člen
(1) Sistem javnega potniškega prometa se razvija na dveh nivojih – osnovno omrežje pokriva območje mesta Kranj, širše 

omrežje pa območje občine povezuje s pomembnejšimi regijskimi in državnimi središči ter prometnimi vozlišči.
(2) Obstoječi sistem je v pretežnem delu vezan na avtobusni promet z osrednjo postajo v središču mesta Kranj. V bližini 

središča se nahaja tudi postaja državne železnice. Pri nadaljnjem razvoju omrežja se bo z izgradnjo hitre državne in krožne 
regionalne železnice večja pozornost posvečala javnemu železniškemu prometu, zlasti povezavi z osrednjim državnim letališčem.

(3) Ohranja se obstoječa železniška postaja, ki dolgoročno prevzema funkcijo prometnega vozlišča na predvidenem regionalnem 
železniškem omrežju. Glavna avtobusna postaja se seli nekoliko bolj severno, neposredno ob notranji cestni obroč mesta.

(4) V severnem delu mesta Kranj se ob zunanjem prometnem obroču oblikuje novo prometno vozlišče z osrednjo občinsko 
in regijsko avtobusno ter železniško postajo z neposredno povezavo z letališčem Jožeta Pučnika.

(5) Omrežje javnega avtobusnega prometa na nivoju občine se dopolnjuje in razvija na relacijah v smeri posameznih 
zaposlitvenih in izobraževalnih središč ter predmestnih območij.

(6) Na območju mesta Kranj se posebna pozornost posveča tudi povezavi sistema javnega prometa z razvojem 
nemotoriziranega prometa kot sta kolesarjenje in pešačenje (povezava med železniško postajo v mestu in mestnim jedrom ter 
med severno železniško postajo in univerzitetnim središčem; ureditev površin za mirujoči promet na vozliščnih točkah ipd.).

II/3.1.4. Omrežje letališke infrastrukture

13. člen
V neposredni bližini občine se nahaja osrednje državno letališče. Ustrezno povezanost območja občine z letališčem se 

zagotavlja z izboljšanjem cestnih in železniških povezav v lokalnem in širšem regionalnem prostoru. Hkrati se zagotavlja pogoje 
za nemoteno delovanje letališča (upoštevanje omejitvenih ravnin pri umeščanju in oblikovanju novih posegov v prostor).

II/3.1.5. Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti

14. člen
(1) Daljinska kolesarska povezava D2 Bled – Kranj – Duplica ter glavne kolesarske povezave G6 Kranj – Škofja Loka, G7 

Zgornje Jezersko – Kranj in G8 Kranj – Šentvid tvorijo osnovno mrežo kolesarskih poti, ki Kranj povezujejo z regionalnim zaledjem 
in širše. Na osnovno mrežo se navezujejo lokalne krožne povezave, ki med seboj povezujejo posamezna naselja ter izletniške 
točke v občini in širše (Savska pot, Naokrog velike gmajne, Navdih pod Storžičem). Lokalno kolesarsko omrežje dopolnjuje tudi 
gorska kolesarska pot na Jamnik.

(2) Ohranja in dopolnjuje se obstoječe omrežje planinskih poti in drugih pešpoti v občini.
(3) Omrežje pešpoti in kolesarskih stez se prednostno razvija na območju mesta Kranj v navezavi na zeleni sistem ter omrežja 

športnorekreacijskih in izobraževalnih ustanov (zlasti znotraj mesta). Na podeželskih območjih se omrežje ureja v povezavi s 
turističnimi in izletniškimi točkami ter območji atraktivne naravne krajine.

(4) Ločene površine za pešce in kolesarje se zagotavlja v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah 
občinskih cest. Za kolesarski promet se urejajo tudi prometno manj obremenjene lokalne ceste,
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II/3.2. Elektronske komunikacije

15. člen
(1) Z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem so pokrita vsa naselja v občini, širokopasovno omrežje pa je urejeno 

predvsem na območju mesta Kranj. Načrtuje se dopolnitev širokopasovnega omrežja, tako da bo omogočena priključitev večine 
uporabnikov na območju občine.

(2) Vzpostavlja se sistem brezžičnih omrežij za dostop do svetovnega spleta.
(3) Posebna pozornost se posveča optimalni telekomunikacijski opremljenosti javnih ustanov (izobraževalne in kulturne 

ustanove, javna uprava itn.) ter poslovnih in gospodarskih con.

II/3.3. Energetika

16. člen
(1) Na območju občine se nahajajo naslednji vodi in objekti prenosnega elektroenergetskega omrežja:
– HE Mavčiče,
– DV 2×400 kV Beričevo – Okroglo,
– DV 2×110 kV Škofja Loka – Okroglo,
– DV 2×110 kV Medvode – Mavčiče,
– DV 2×110 kV Mavčiče – Labore,
– DV 2×110 kV Labore – Primskovo,
– DV 2×110 kV Primskovo – Visoko,
– DV 1×110 kV Okroglo – Zlato polje,
– DV 2×110 kV Primskovo – Zlato polje,
– RTP Labore, Primskovo, Zlato polje in Sava.
(2) Predvidena je izgradnja DV 2×400 kV Okroglo – Udine. Zaradi predvidenega prehoda DV Primskovo – Visoko na 

napetostni nivo 110 kV je načrtovana izgradnja nove RTP na Primskovem.
(3) Distribucijsko elektroenergetsko omrežje na območju občine večinoma deluje na napetostnem nivoju 20 kV. Manjši del 

na območju Save zaenkrat deluje na napetostnem nivoju 10 kV, vendar je tudi za to območje predviden prehod na napetostni 
nivo 20 kV. V distribucijsko omrežje se vključuje tudi sistem manjših hidroelektrarn in fotonapetostnih elektrarn.

(4) Omrežje je deloma urejeno z daljnovodi, deloma (na območju urbanih naselij) pa s kablovodi. Na območju urbanih 
naselij se v celoti načrtuje prehod na kablovode.

(5) Preko območja občine poteka regionalno prenosno plinovodno omrežje (R29 RMRP Vodice – Instal. Britof – MRP 
Jesenice, R29/1 Vodice – Britof). Nanj se navezuje distribucijsko omrežje, ki zaenkrat pokriva del območja mesta Kranj. 
Predvidena je dograditev distribucijskega omrežja na celotnem območju mesta Kranj.

(6) Na območju mesta Kranj delujejo trije sistemi daljinskega ogrevanja.
(7) Izboljšuje se izkoriščenost distribucijskega plinovodnega omrežja in sistemov daljinskega ogrevanja na območju mesta 

Kranj s priključevanjem večjih porabnikov energije (javne ustanove, industrijski porabniki ipd.) in uporabnikov, ki ne uporabljajo 
obnovljivih virov energije.

(8) V strnjenih podeželskih naseljih se prednostno uvaja mikrosisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in druge 
lokalno razpoložljive obnovljive vire energije. V večjih naseljih je možna tudi ureditev plinovodnega omrežja.

(9) Spodbuja se raba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije (bioplin, lesna biomasa, sončna energija, energija 
odpadkov) za posamezne objekte ali skupine objektov, zlasti na tistih lokacijah, kjer ni možna priključitev na plinovodno omrežje 
ali sisteme daljinskega ogrevanja.

(10) Spodbuja se gradnja energetsko učinkovitih objektov.

II/3.4. Komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja

II/3.4.1. Oskrba z vodo

17. člen
(1) Oskrba z vodo poteka preko šestih javnih vodovodnih sistemov:
(a) Kranj (vodni viri v občinah Cerklje, Preddvor, Šenčur in Kranj), na katerega se priključujejo območje mesta Kranj, 

naselja Bobovek, Breg ob Savi, Hrastje, Ilovka, Jama, Mavčiče, Meja, Orehovlje, Podreča, Praše, Rakovica (delno), Suha pri 
Predosljah, Šutna in Žabnica ter številna naselja v sosednjih občinah;

(b) Spodnja Besnica (lokalni vodni viri), na katerega se priključuje naselje Spodnja Besnica;
(c) Trstenik (lokalni vodni viri), na katerega se priključujejo naselja Čadovlje, Pangršica, Povlje, Srakovlje, Tatinec, 

Tenetiše, Trstenik in Žablje;
(d) Javornik (lokalni vodni viri), na katerega se priključujejo naselja Čepulje, Javornik, Pševo in Sveti Jošt nad Kranjem;
(e) Planica (lokalni vodni viri), na katerega se priključujeta naselji Lavtarski vrh in Planica;
(f) Golnik (lokalni vodni viri), na katerega se priključuje naselje Golnik.
(2) Naselja Babni vrt, Golnik, Goriče (skupaj z naselji Letenice, Srednja vas – Goriče in Zalog), Jamnik, Nemilje, Njivica, 

Podblica, Rakovica (delno), Zabukovje in Zgornja Besnica se oskrbujejo iz lokalnih (zasebnih) vodovodov.
(3) Razvoj vodovodnih sistemov se prednostno načrtuje v naslednjih točkah:
(a) izboljšanje (povečanje pretoka, zmanjšanje izgub) magistralnih vodovodov;
(b) obnova starih in neustreznih cevovodov, pri čemer je upoštevati tudi število načrtovanih priključkov;
(c) priključitev vodovodnega sistema Javornik na vodovodni sistem Kranj;
(d) obnova, dograditev in sanacija zajetij;
(e) zagotovitev dodatnih in rezervnih virov za javne vodovodne sisteme;
(f) zavarovanje obstoječih in potencialnih vodnih virov.
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II/3.4.2. Čiščenje odpadne in padavinske vode

18. člen
(1) Javni kanalizacijski sistem je zaenkrat urejen na delu območja mesta Kranj in delu naselja Golnik. V večjem delu gre za 

mešani sistem s centralno čistilno napravo v Kranju. Na nekaterih lokacijah so urejeni tudi manjši zasebni sistemi, iz katerih se 
odpadne vode odvajajo v ponikovalnice ali vodotoke.

(2) Načrtuje se prenova in dograditev celovitega regionalnega kanalizacijskega sistema, ki bo pokrival tudi sosednje občine 
in bo v celoti priključen na centralno čistilno napravo Kranj. Hkrati je predvidena tudi rekonstrukcija le-te. Nanj se bodo priključili 
naslednji podsistemi:

(a) podsistem, na katerega se bodo priključili območje mesta Kranj (razen območja Šmarjetne gore) ter naselja Bobovek, 
Ilovka, Suha pri Predosljah, Šutna in Žabnica;

(b) podsistem, na katerega se bodo priključila naselja Čadovlje, Golnik, Goriče, Letenice, Pangršica, Srakovlje, Tatinec, 
Tenetiše, Trstenik in Zalog;

(c) podsistem, na katerega se bodo priključila naselja Podblica, Rakovica, Spodnja Besnica in Zgornja Besnica.
(3) Naselja Breg ob Savi, Hrastje, Jama, Mavčiče, Podreča in Praše se priključujejo na sistem s centralnima čistilnima 

napravama Dragočajna oziroma Trboje.
(4) Na območju manjših naselij ter posameznih območij razpršene poselitve, kjer priključitev na večje čistilne naprave 

ekonomsko ni upravičena, se odvajanje in čiščenje odpadnih voda ureja z biološkimi čistilnimi napravami za manjše skupine 
objektov ali individualne objekte oziroma z izvedbo nepropustnih greznic in odvozom na čistilne naprave.

(5) Povsod je predvidena ureditev ločenega sistema odvajanja odpadnih voda (padavinske vode se odvajajo ločeno od 
ostalih odpadnih voda).

II/3.4.3. Ravnanje z odpadki

19. člen
(1) Na celotnem območju občine je urejen reden odvoz komunalnih odpadkov. V vseh večjih naseljih je omogočeno tudi 

ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih. Načrtovana je dopolnitev mreže ekoloških otokov na podeželskih območjih ter v 
skladu z dinamiko izgradnje novih območij na celotnem območju občine. Na območju občine sta urejena zbirna centra za odpadke 
– Tenetiše in Kranj – Zarica.

(2) Deponija v Tenetišah je v fazi zapiranja in sanacije. Na delu območja je predvidena ureditev objekta za zbiranje in 
razvrščanje odpadkov. Celotno območje se ohranja kot rezervat za nadaljnji razvoj programov s področja ravnanja odpadkov in 
drugih okoljskih dejavnosti.

(3) Načrtuje se ureditev centralnega regijskega objekta za razvrščanje odpadkov z linijo za prebiranje in obrata za inertizacijo 
(mehansko biološko obdelavo odpadkov) na lokaciji Exoterm.

II/3.5. Pokopališča

20. člen
Osrednje občinsko pokopališče se nahaja v Kranju. Poleg osrednjega pokopališča je v občini urejenih še več manjših 

pokopališč, in sicer: Bitnje, Kokrica, Planina in Predoslje na območju mesta Kranj ter Goriče, Mavčiče, Tenetiše in Žabnica v zaledju. 
Vse obstoječe lokacije se ohranjajo in v njihovem okviru po potrebi zagotavljajo nove površine.

II/4. Usmeritve za prostorski razvoj občine

II/4.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo

II/4.1.1. Razvoj naselij

21. člen
(1) Postopno in sistematično se oblikuje fond stavbnih zemljišč kot strateških razvojnih območij, pri čemer se prednostno 

obravnavajo lokacije na območju mesta Kranj in posameznih središč.
(2) Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 3 SPN.

II/4.1.1.1. Notranji razvoj in prenova

22. člen
(1) Pri notranjem razvoju naselij se zagotavlja kvalitetne bivanjske pogoje z zadostnimi funkcionalnimi zemljišči, zelenimi in 

rekreativnimi območji ter z ustrezno podporo na področju družbene in gospodarske javne infrastrukture.
(2) Glede na vlogo in pomen naselij in izkoriščenosti zemljišč ter možnost izpolnjevanja kriterijev iz točke (1) se prednostno 

izkorišča površine za notranji razvoj v Golniku, mestu Kranj, predmestnih območjih Britof in Mlaka ter v sklopu kompleksa gradu 
Brdo.

(3) Velik potencial za razvoj imajo degradirana urbana območja v mestu. Z delno ali celovito prenovo se revitalizirajo opuščena 
industrijska območja ob Savi in Kokri ter oblikujejo v celovito potezo centralnih in stanovanjskih površin v zelenju. S funkcijsko in 
oblikovno prenovo se izboljšujejo pogoji za bivanje v starejših mestnih soseskah (Planina, Primskovo, Kranj – sever).

(4) Izvedba celovite prenove je predvidena na območju historičnega jedra Kranja, za katerega je bil pred desetletji že izdelan 
ureditveni načrt a je potrebno glede na novejše poglede celovite prenove pristopiti k izdelavi kompleksnejšega dokumenta. 
S prenovo srednjeveškega jedra se v prostor umešča ključne mestotvorne programe (kultura, izobraževanje, uprava, trgovina 
ipd.). Posebna pozornost se posveča razvoju območja kot prepoznavne turistične destinacije v regionalnem prostoru in širše.

(5) Izvedba delne prenove se prednostno določa za območja naselbinske dediščine in drugih kvalitetnih naselbinskih struktur 
v prostoru. Predvidena je predvsem vsebinska prenova (umeščanje družbene infrastrukture in storitvenih dejavnosti) ter izboljšava 
prostorsko-oblikovalskih in funkcionalnih elementov (ureditev prometnih površin vključno s površinami za mirujoči promet).
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(6) Delno se prenavlja tudi zdraviliški kompleks na Golniku, ki se celostno ureja ter programsko in funkcijsko navezuje na 
načrtovani medicinsko-tehnološki park.

II/4.1.1.2. Širitve

23. člen
(1) Možnosti za razvoj se prednostno zagotavlja s prenovo obstoječih stanovanjskih sosesk in drugih degradiranih območij 

ter intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij ter z načrtnim usmerjanjem v predele, ki bodisi predstavljajo manj 
kvalitetni kmetijski potencial, bodisi lokacijsko opredeljena območja, ki jih je smiselno vključevati v območja naselij.

(2) Nova območja za pozidavo se v skladu s potrebami in cilji prostorskega razvoja praviloma načrtujejo na območjih, kjer 
je možno ustvariti primerno bivalno okolje ter zagotavljati ustrezno opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo (vključno s 
prometno dostopnostjo in bližino postajališč javnega potniškega prometa), oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi. Pri tem je potrebno 
v čim večji možni meri ohranjati naravno okolje in prepoznavno podobo naselij ter upoštevati značilnosti obstoječe pozidave.

(3) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo, gradnjo družbene infrastrukture ter za oskrbne in storitvene dejavnosti 
se prvenstveno določajo na območju mesta Kranj in posameznih lokalnih središč ter manjših nosilnih naselij v lokalnem prostoru. 
Stanovanjska gradnja se umešča tudi v druga strnjena naselja ter v podeželska območja v funkciji ohranjanja poselitve.

(4) Širitve za potrebe gospodarstva in poslovnih dejavnosti se načeloma locirajo v bližino obstoječih poslovnih in gospodarskih 
con, pri čemer se zagotavlja čim boljše povezave z lokalnim in regionalnim prometnim omrežjem.

(5) Na območjih, ki so zaradi različnih omejitev v prostoru manj primerna za gradnjo (neugodna konfiguracija terena, 
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ipd.), se stavbna zemljišča vračajo v primarno (gozdno oziroma kmetijsko) rabo in 
nadomeščajo na lokacijah, ki so bolj primerne za poselitev.

II/4.1.3. Razvoj dejavnosti po naseljih

II/4.1.3.1. Stanovanjska dejavnost

24. člen
(1) Stanovanjska gradnja se prednostno usmerja v in ob območja strnjene pozidave (območje mesta Kranj, posamezna 

lokalna središča ter manjša nosilna naselja v lokalnem prostoru in njihovo neposredno okolico), kjer je možno zagotavljati višji 
nivo oskrbe in storitev in s tem ustrezno kvaliteto bivanja (dostopnost družbene infrastrukture, razvito omrežje javnega potniškega 
prometa, bližina delovnih mest, osnovnih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, zelenih površin itn.).

(2) Glede na ekonomske in socialne skupine prebivalstva ter različne potrebe se zlasti na območju mesta Kranj posebna 
pozornost posveča raznolikosti ponudbe na področju stanovanjske gradnje (varovana stanovanja, študentski in dijaški domovi, 
neprofitna stanovanja, stanovanja v mestnem jedru, individualna gradnja na obrobju mesta itn.). Pri prenovi obstoječih in gradnji 
novih stanovanjskih sosesk se zagotavlja tudi potreben obseg oskrbnih in storitvenih dejavnosti, zelenih površin ter površin za 
mirujoči promet.

(3) Možnosti za razvoj se zagotavlja s prenovo obstoječih stanovanjskih sosesk in drugih degradiranih območij na območju 
mesta Kranj ter s prenovo historičnih jeder in intenziviranjem gradnje na prostih površinah znotraj naselij na celotnem območju 
občine. Nova območja se prednostno odpirajo na obrobju mesta v povezavi z razvojem drugih dejavnosti ter na infrastrukturno 
opremljenih lokacijah, ki so oddaljene od motečih elementov urbanega prostora (promet, proizvodnja), v predmestnih območjih, 
urbaniziranih območjih ob Savi ter posameznih lokalnih središčih in njihovi neposredni okolici.

(3) Na območju manjših naselij Škofjeloškega hribovja in Dobrav se stanovanjska gradnja razvija predvsem individualno (tudi 
v povezavi z razvojem kmetij) v funkciji ohranjanja poselitve.

(4) Na obrobju območja mesta Kranj in podeželskih naselij se ob kompleksih kmetijskih površin zagotavlja prostorske možnosti 
za preselitev kmetij iz naselbinskih jeder.

(5) Počitniška gradnja se kot dopolnitev turističnih dejavnosti (izletniški turizem, turizem na podeželju) usmerja v obstoječa 
počitniška naselja in druga območja s počitniško gradnjo ter njihovo neposredno okolico v podeželskem zaledju Škofjeloškega 
hribovja in Dobrav.

II/4.1.3.2. Poslovne in proizvodne dejavnosti

25. člen
(1) Ohranja in razvija se mreža obstoječih gospodarskih con na obrobju območja mesta Kranj (Hrastje, Polica, Labore). Na 

te lokacije se dolgoročno selijo vsa proizvodnja in večje obrti, ki s svojim delovanjem moteče vplivajo na okolico (stanovanjska 
območja, območja naselbinskih središč ipd.).

(2) Prednostno se razvijajo visokotehnološke dejavnosti v povezavi z zdravstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami 
regijskega pomena (medicinsko – tehnološki park Golnik, zdravstveno – poslovni center Kranj, visokošolsko središče Zlato polje).

(3) Poslovne in gospodarske dejavnosti se locirajo ob cestni in železniški obroč (vključno z novim prometnim vozliščem na 
območju Zlatega polja) ter ob sistem vpadnic na obrobju mesta Kranj. Poslovne dejavnosti se razvijajo tudi v drugih predelih širšega 
mestnega območja Kranja ter v lokalnih središčih in manjših nosilnih naseljih v lokalnem prostoru, lahko pa tudi na drugih lokacijah 
v povezavi s športnorekreacijskimi, turističnimi, trgovskimi in drugimi podobnimi programi.

(4) Na območju predmestnih območij in podeželskih naselij se razvijajo obrtne dejavnosti manjšega merila (tudi kot dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah).

(5) Kmetijska proizvodnja v urbaniziranih območjih se načeloma omejuje, zato se zagotavlja ustrezne nadomestne lokacije 
za razvoj perspektivnih kmetij.

II/4.1.3.3. Centralne dejavnosti

26. člen
(1) Razporeditev osnovnih oskrbnih, storitvenih in ostalih centralnih dejavnosti se ohranja in dopolnjuje v skladu z vlogo 

naselij in drugih območij v omrežju središč kot je določeno v razdelku II/2.2. tega odloka. Na ta način se zagotavlja enakomerna 
dostopnost centralnih (zlasti izobraževalnih) dejavnosti na celotnem ozemlju občine.
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(2) Osrednje upravne in administrativne funkcije občinskega in regionalnega pomena se koncentrirajo v jedru mesta ali njegovi 
neposredni bližini. Ohranja se omrežje krajevnih skupnosti, s čimer se zagotavlja dostopnost upravnih funkcij tudi na mikrolokalnem 
nivoju.

(3) Kulturne dejavnosti se prednostno umeščajo v mestno jedro Kranja, kjer se prenavljajo in razvijajo tudi obstoječe ustanove 
regijskega pomena (Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, knjižnica). Ohranja in dopolnjuje se omrežje kulturnih, večnamenskih ter 
drugih podobnih domov v okviru mestnih četrti in predmestnih območij, lokalnih središč ter manjših nosilnih naselij v lokalnem prostoru 
(Besnica, Golnik, Goriče, Hrastje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Podblica, Predoslje, Tenetiše, Trstenik, Žabnica) in četrtnih (Kranj – sever, 
Primskovo, Stražišče. Struževo, Zlato polje) središč.

(4) Ohranja se omrežje obstoječih zdravstvenih ustanov (Bolnišnica Golnik, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj). 
Možnosti za nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti se zagotavlja v povezavi z razvojem poslovnih (zdravstveno-poslovni center 
Kranj), turističnih in raziskovalnih dejavnosti (gl. tudi razdelek II/4.1.3.2. tega odloka) ter dejavnosti s področja sociale (dom starejših 
občanov, center za odvisnosti, dom za osebe s posebnimi potrebami ipd.).

(5) Ohranja in nadgrajuje se sistem vzgojnovarstvenih ustanov in ustanov osnovnega izobraževanja vključno s sistemom 
podružničnih šol na podeželju (Besnica, Goriče, Mavčiče, Podblica, Trstenik). Pri tem se posebna pozornost posveča izboljšanju 
kakovosti obstoječe ponudbe (prenova in dograditev obstoječih objektov, povezave s športnorekreacijskimi kompleksi ipd.) ter 
zagotavljanju zadostnih kapacitet glede na načrtovano intenziteto stanovanjske gradnje.

(6) Krepi se mreža srednješolskega (gimnazija, tehnični šolski center, ekonomsko-storitveni izobraževalni center) in 
visokošolskega izobraževanja v mestu s posebnim poudarkom na razvoju osrednjega regijskega visokošolskega središča na območju 
Zlatega polja (Gorenjska univerza). Možnosti za nadaljnji razvoj izobraževalnih dejavnosti se zagotavlja tudi v povezavi z razvojem 
poslovnih in gospodarskih dejavnosti (medpodjetniški izobraževalni center, raziskave in razvoj).

II/4.1.3.4. Športnorekreacijske dejavnosti in turizem

27. člen
(1) Razvoj športnorekreacijskih dejavnosti v naseljih se načrtuje na treh nivojih glede na pomen in velikost gravitacijskega zaledja 

posameznih dejavnosti – regijskem (nacionalnem), lokalnem (nivo občine, gravitacijskega zaledja posameznega središča ipd.) in 
mikrolokalnem (nivo naselja, posamezne soseske ipd.).

(2) Možnosti za razvoj športnorekreacijskih centrov regionalnega in nacionalnega pomena se prednostno zagotavljajo na 
območju mesta Kranj. V okviru Športnega centra Kranj se na obstoječi lokaciji (z možnostjo širitve do cestnega obroča) zagotavljajo 
ustrezne kapacitete zlasti za razvoj športa v zimskem času. Kot dopolnitev športne ponudbe se razvijajo tudi rekreacijske dejavnosti 
in uvajajo dodatne dejavnosti s področja turizma, zdravstva in storitev. Ohranjata in razvijata se tudi Državni panožni nordijski center 
Kranj in Smučarski skakalni center Gorenja Sava.

(3) Ohranja se mreža večjih športnih objektov, s katero se zagotavlja ustrezno dostopnost do športnorekreacijskih dejavnosti 
na območju mesta Kranj in širše (Športna dvorana Planina, Športna dvorana Zlato polje, Športni park Stražišče, Otroško športno 
igrišče GibiGib, Strelski dom itn.).

(4) Dopolnjuje se sistem manjših igrišč, parkov in drugih zelenih rekreacijskih površin v okviru stanovanjskih sosesk ter 
izobraževalnih in drugih javnih ustanov, s čimer se zagotavlja enakomerna dostopnost tovrstnih površin na celotnem območju občine.

(5) Posamezni športnorekreacijski objekti se povezujejo med seboj in z odprtimi površinami (obvodni ambienti, atraktivna krajina, 
izletniški cilji) preko sistema rekreacijskih poti.

(6) Turistična ponudba se s prenovo prednostno razvija na območju starega mestnega jedra Kranja. Vanj se umešča zlasti 
gostinske dejavnosti (vključno z ureditvijo nastanitvenih kapacitet) v povezavi s trgovino in programi s področja kulture. Lokacija se 
neposredno povezuje tudi s kanjonom Kokre kot območjem atraktivne naravne krajine.

(7) Na podeželju se razvija etnološki in ekološki turizem v povezavi z rekreacijskim (izletniškim) turizmom. V turistično ponudbo 
se vključujejo območja atraktivne naravne krajine (Trbojsko jezero, Sveti Jošt, Jelovica, Karavanke), naselja z atraktivno arhitekturno, 
etnološko in drugo dediščino, športnorekreacijskimi in drugimi kompatibilnimi programi ter posamezne kmetije z dopolnilnimi 
dejavnostmi.

(8) Ohranja in dopolnjuje (predvsem s športnorekreacijskimi programi) se tudi dejavnosti kongresnega centra in protokolarnega 
objekta Brdo.

(9) Športnorekreacijska in turistična ponudba se razvijata v celovit sistem, ki povezuje območje mesta Kranj z atraktivno krajino 
in izletniškimi cilji v podeželskem, hribovitem in goratem zaledju.

II/4.1.3. Sanacija in prenova razpršene gradnje

28. člen
(1) Značilnosti avtohtonega poselitvenega vzorca in sistematično usmerjanje gradnje na območja obstoječih strnjenih naselij 

sta v veliki meri pripomogla k temu, da se na ozemlju občine niso oblikovala večja območja razpršene gradnje. Tudi v prihodnje 
ostaja racionalna izraba prostora in s tem ohranitev kvalitetnih strnjenih območij naravne in kulturne krajine ena izmed prednostnih 
usmeritev prostorskega razvoja občine.

II/4.1.4. Območja razpršene poselitve

29. člen
(1) Območja razpršene poselitve vključujejo območja razloženih naselij, manjših zaselkov, samotnih kmetij, posameznih domačij 

ali stavb in se pojavljajo predvsem v Škofjeloškem hribovju ter na Dobravah.
(2) Obstoječa območja razpršene poselitve se ohranjajo in razvijajo s prenovo in minimalnimi širitvami za potrebe ohranjanja 

primarnih dejavnosti, značilne poseljenosti območja in podobe kulturne krajine.

II/4.1.5. Urbanistično oblikovanje naselij

30. člen
(1) Ohranja se kvalitetne tipološke značilnosti arhitekturnega in urbanističnega oblikovanja ter prepoznavnost občinskega 

prostora.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 17. 10. 2014 / Stran 8215 

(2) Glede na prostorske, oblikovne in funkcijske značilnosti ter načrtovano intenziteto razvoja se občinski prostor deli na več 
območij:

(a) Kot območje intenzivnega razvoja poselitve se opredeljuje območje mesta Kranj (mesto s predmestjem). Ključne 
značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:

– značilna centralna zasnova z dominantami na ključnih lokacijah;
– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave, mestu in predmestjem se določajo čitljivi 

robovi;
– posebna pozornost se posveča funkcijski in oblikovni prenovi ter ustrezni predstavitvi naselbinske dediščine v prostoru 

(historično jedro Kranja);
– praviloma se ohranjajo in nadgrajujejo osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski 

gabariti in dominante s tipičnimi vedutami (historično jedro Kranja, Šmarjetna gora, vodovodni stolp, stanovanjske soseske na 
robu mesta); ponekod kjer je to smiselno (npr. vstopni stavbni kompleksi v mesto s smeri avtoceste in mestnih vpadnic) pa se 
oblikujejo tudi novi prostorski poudarki;

– območje ob Savi in Kokri se oblikuje in razvija kot zelena os širšega prostora z ureditvijo rekreacijskih poti, dostopov in 
povezav s sistemom zelenih površin mesta;

– z ohranjanjem zelenih cezur (pasovi zelenih, kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji, še posebej pa med 
mestom in predmestjem, se preprečuje zraščanje stavbnega tkiva;

– vzdolž večjih prometnih koridorjev (železnica, avtocesta, obvoznice, povezovalne ceste in vpadnice) se, kjer je to možno, 
ohranja oziroma oblikuje varovalni zeleni pas (protihrupna zaščita, prometna varnost ...);

– ohranja se gozdnat reliefni rob Šmarjetne gore;
– novi naselbinski sklopi se praviloma prilagajajo naravnim danostim (morfologija terena, obstoječa vegetacija, vodotoki).
(b) Kot območji zmernega razvoja poselitve se opredeljujejo območja naselij Kranjskega in Sorškega polja, Golniških dobrav 

ter naselij ob Savi. Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje teh območij so:
– značilna obcestna in gručasta zazidava, v jedrih so ponekod dominante;
– s širitvami in zapolnjevanjem vrzeli v stavbnem tkivu se viša gostota zazidave, naseljem se določajo čitljivi robovi;
– posebna pozornost se posveča ohranjanju in ustrezni predstavitvi naselbinske dediščine v prostoru (Mavčiče, Jama, Praše);
– ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s 

tipičnimi vedutami;
– kjer je to možno oziroma smiselno, se ohranja podoba naselbinskih robov s kozolci, zelenimi in kmetijskimi površinami 

(sadovnjaki);
– z ohranjanjem zelenih cezur (pasovi zelenih, kmetijskih in gozdnih površin) med posameznimi naselji se preprečuje 

zraščanje stavbnega tkiva;
– ohranja se gozdnat reliefni rob ob naseljih na prehodu v hriboviti del občine;
– območje neposredno ob Savi in Kokri se oblikuje in razvija kot zelena os širšega prostora z ureditvijo rekreacijskih poti, 

dostopov in povezav s sistemi zelenih površin naselij;
– oblikuje se blag prehod med naselji in kulturno krajino Kranjsko – Sorškega polja;
– novi naselbinski sklopi se prilagajajo naravnim danostim (morfologija terena, obstoječa vegetacija, vodotoki) in (zlasti na 

območjih naselbinske dediščine) ohranjajo tipično zasnovo podeželskih naselij.
(c) Kot območje ohranjanja poselitve se opredeljuje območje osrednjega dela Škofjeloškega hribovja. Ključne značilnosti in 

usmeritve za urbanistično oblikovanje tega območja so:
– značilna gručasta zazidava (v jedrih so ponekod dominante) in razpršena pozidava (posamezne kmetije) z gručastim 

jedrom;
– ohranjajo se osnovna razmerja v prostoru (silhueta naselbinskega telesa), t.j. maksimalni višinski gabariti in dominante s 

tipičnimi vedutami;
– prednostno se ohranja značilna podoba naravne in kulturne krajine ob naseljih ter podoba naselbinskih robov s kozolci in 

sadovnjaki.
(d) Kot posebne morfološke strukture z zahtevami vezanimi na dejavnosti, ki se opravljajo v njihovem okviru, se opredeljujejo 

poslovne in gospodarske cone. Ključne značilnosti in usmeritve za urbanistično oblikovanje teh območij so:
– ohranjajo in oblikujejo se zeleni varovalni robovi na prehodu med poslovnimi in gospodarskimi conami ter naselji, naravno 

in kulturno krajino v okolici;
– vzdolž načrtovanih cest se, kjer je to možno oziroma smiselno, ohranja oziroma oblikuje varovalni zeleni pas (protihrupna 

zaščita, prometna varnost,...);
– merilo (horizontalni in vertikalni gabariti) novih objektov se prilagaja okolici, tako da se v čim večji meri ohranjajo vedute 

na krajinske kvalitete v okolici;
– posebna pozornost se posveča ureditvi dostopov in zagotovitvi ustreznega obsega površin za mirujoči promet.
(e) Pri načrtovanju razpršene poselitve se ohranjajo obstoječe arhitekturne kvalitete in upoštevajo značilnosti tradicionalne 

strukture, zlasti glede razmerja med objekti in krajino (umestitev, velikost ipd.).

II/4.2. Usmeritve za razvoj v krajini

II/4.2.1. Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire

31. člen
(1) Podeželski prostor se razvija kot večnamenski prostor, v katerem se prepletajo primarne dejavnosti z rekreacijskimi in 

drugimi združljivimi rabami.
(2) Usmeritve za razvoj v krajini so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 4 SPN.

II/4.2.1.1. Kmetijstvo

32. člen
(1) Kmetijska dejavnost v Škofjeloškem hribovju in na Dobravah se primarno ohranja in razvija v funkciji ohranjanja poselitve, 

kulturne krajine ter oblikovanja raznolikega nabora dejavnosti v prostoru (v povezavi s turizmom, športom in rekreacijo kot 
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dopolnilnimi dejavnostmi). Nadaljnji razvoj se usmerja zlasti na območja z ugodnimi reliefnimi in talnimi razmerami, z ustrezno 
osončenostjo ter dobro dostopnostjo. Spodbujajo se ekstenzivne oblike kmetovanja, predvsem živinoreja s pašništvom, sadjarstvo 
(ohranjanje in obnova travniških sadovnjakov) ipd. Poseben poudarek se posveča uvajanju ustreznih spodbud in ukrepov za 
povečanje deleža ekološkega kmetovanja, še posebej na območjih ohranjene narave.

(2) Intenzivna pridelava se ohranja na območjih strnjenih kompleksov kmetijskih zemljišč Kranjsko – Sorškega polja. Uvaja 
se ustrezne spodbude in ukrepe za zmanjšanje emisij v podtalno vodo.

(3) Razvoj kmetijstva se spodbuja tudi z zagotavljanjem primernih možnosti (lega, dostopnost, prostorske možnosti za razvoj 
ipd.) za preselitev kmetij izven naselij ali na njihov rob, neposredno ob strnjena območja kmetijskih zemljišč.

II/4.2.1.2. Gozdarstvo

33. člen
(1) Zaradi sorazmerno velike gozdnatosti se v Škofjeloškem hribovju in na Dobravah območja gozdov pretežno vzdržuje v 

obstoječem obsegu in preprečuje zaraščanje kmetijskih površin.
(2) Ravninske gozdove Kranjsko – Sorškega polja, skupine dreves ali posamična drevesa v kmetijski krajini se kot pomembno 

prvino biotske pestrosti in kulturne krajine v čim večji meri ohranja.
(3) Mestne in primestne gozdove na območju mesta Kranj, gozdove ob robovih naselij in vodotokih ter druge gozdove, ki 

imajo pomembno ekološko, krajinsko, kulturno ali rekreacijsko vlogo se v čim večji meri ohranja in povezuje z zelenimi sistemi v 
naseljih in širšem prostoru s sonaravnimi oblikami rekreacijske rabe.

(4) Gozdove Jelovice, Karavank, Udinega Boršta in območja Gozd Kranj se razvija v okviru funkcije ohranjanja narave, v 
navezavi na naselja pa tudi s primernimi ekstenzivnimi rekreacijskimi rabami.

II/4.2.1.3. Vode

34. člen
(1) Ohranja se obstoječa gospodarska raba voda z mrežo hidroelektrarn na Savi in Kokri.
(2) Vodotoke in vodne površine se s primernimi rabami, ki ohranjajo in nadgrajujejo njihov ekološki, krajinski in doživljajski 

pomen, povezuje z zelenimi sistemi naselij in širših območij. Obvodne poteze ob Savi in Kokri se uredi kot zeleno os občine oziroma 
regije z rekreacijskimi potmi in drugimi ureditvami na ključnih točkah (prehodi – brvi, dostopi do vode, Savski otok, Trbojsko jezero, 
manjši športnorekreacijski objekti ipd.), pri čemer je potrebno upoštevati kemijsko in ekološko stanje vodotokov.

(3) Območje Trbojskega jezera se razvija kot ena izmed osrednjih izletniških lokacij v občini. Ohranja in dopolnjuje se 
sonaravna rekreacijska in turistična raba vodnega in obvodnega prostora z ureditvijo rekreacijskih poti, objektov za opazovanje 
ptic, ustreznih dostopov za potrebe ribištva in čolnarjenja, manjših gostinskih in športnorekreacijskih objektov ipd. Na območju se 
uredi tudi peš povezava med desnim in levim bregom Save.

II/4.2.1.4. Turizem in rekreacija

35. člen
(1) Turizem se v skladu z določili razdelka II/4.1.3.4. tega odloka primarno razvija v okviru naselij, v krajini pa predvsem v 

navezavi na športnorekreacijsko ponudbo.
(2) Športnorekreacijski programi se razvijajo v celovit sistem, ki povezuje zelene površine urbaniziranih območij z atraktivno 

krajino v neposredni okolici ter širše gledano z izletniškimi cilji v hribovitem zaledju (Sv. Jošt, slap Šum itn.).
(3) Ohranja in dopolnjuje se obstoječa mreža tematskih in drugih poti (pešpoti, planinskih poti, kolesarskih stez, jahalnih poti 

ipd.). Prostor ob Savi in Kokri se celovito oblikuje kot povezovalni element – zelena os v prostoru.
(4) Vzdolž zelene osi in v navezavi na njo se na atraktivnih lokacijah oblikujejo posamezni fokusi z dodatnimi programi 

(Šmarjetna gora, Trbojsko jezero – razvoj območja je podrobneje opisan v razdelku II/4.2.1.3 – Bobovek itn.).
(5) V hribovitem in gorskem zaledju se oblikujejo manjši fokusi dejavnosti (planinski domovi, piknik prostori, različna igrišča 

itn.) ob kolesarskih stezah, planinskih in drugih pešpoteh.

II/4.2.1.5. Mineralne surovine

36. člen
(1) Nelegalne kope Podbliška Gora, Nemilje in Podblica se prepusti samosanaciji in zaraščanju brez možnosti nadaljnjega 

izkoriščanja mineralnih surovin.
(2) Za lokacijo Pševo, kjer je trenutno nelegalni kop, se predvidi možnost izkoriščanja tehničnega kamna po pridobitvi rudarske 

pravice za izkoriščanje in sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo opredeli način in izvedbo dokončne sanacije 
okolja.

(3) Raziskovanje mineralnih surovin je možno na celotnem območju občine. V primeru izkazanega interesa za izkoriščanje 
mineralnih surovin na novih območjih bo občina pretehtala ali je smotrno določeno območje z osnovno namensko rabo prostora 
opredeliti kot območje mineralnih surovin. Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni 
prostorski načrt.

II/4.2.2. Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne  
z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti

37. člen
(1) V skladu z določili razdelka II/2.4. se kot območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora opredeljujejo:
(a) ohranjena stara naselbinska jedra z velikim deležem kulturne dediščine (historično jedro Kranja) z naslednjimi 

prepoznavnimi značilnostmi:
– historično jedro Kranja s srednjeveško zasnovo (mestno obzidje, grad, cerkve) na dominantni legi na pomolu nad sotočjem 

Save in Kokre.
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(b) krajina na robovih Sorškega polja z značilnimi obcestnimi ravninskimi vasmi z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:
– podoba kulturne krajine s prepletom kmetijskih površin s trakasto parcelacijo in zaplat ravninskega gozda;
– prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (vedutno izpostavljena obcestna nižinska naselja z 

dominantami, kozolci na prehodu med naseljem in kulturno krajino, lega naselij ob značilnih naravnih robovih ipd.);
– ohranjena vaška jedra s številnimi objekti kulturne dediščine (kot posebna kvaliteta se opredeljuje obcestno jedro 

Mavčič s cerkvijo sv. Pavla);
– kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki na vaških robovih ipd.).
(c) krajina Škofjeloškega hribovja z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:
– podoba kulturne krajine s prepletom kmetijskih površin in gozda;
– prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (dominante na izpostavljenih legah, kozolci na prehodu med 

naseljem in kulturno krajino, lega naselij ob značilnih naravnih robovih ipd.);
– kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki na vaških robovih ipd.).
(d) krajina severnega dela Dobrav z značilnimi gručastimi vasmi z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:
– prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (vedutno izpostavljena naselja z dominantami, lega naselij 

ob značilnih naravnih robovih ipd.);
– kulturna krajina v neposredni okolici naselij (sadovnjaki na vaških robovih, drevoredi ob dostopnih cestah ipd.).
(e) kompleks gradu Brdo z naslednjimi prepoznavnimi značilnostmi:
– ureditev parka;
– kulturna krajina v neposredni okolici območja.
(f) območja ohranjene narave (Jelovica, Karavanke, Udin Boršt, Gozd Kranj – Škofja Loka) z naslednjimi prepoznavnimi 

značilnostmi:
– neokrnjeno naravno okolje s številnimi kvalitetnimi prvinami ohranjene narave;
– značilna podoba naravne in kulturne krajine;
– prostorska razmerja med grajenimi strukturami in krajino (dominante na izpostavljenih legah).
(2) Ohranjanje in razvoj prepoznavnih kvalitet se zagotavlja predvsem z:
– ohranjanjem poseljenosti podeželskih območij in spodbujanjem razvoja primarnih dejavnosti v obsegu, ki zagotavlja 

ohranitev značilne podobe kulturne krajine;
– vključevanjem območij prepoznavnih kvalitet v turistično ponudbo (s poudarkom na razvoju historičnega jedra Kranja);
– omejevanjem dejavnosti na območju posebnih naravnih kvalitet (zagotovi se le minimalna rekreacijska infrastruktura);
– ohranjanjem značilnih vedut v prostoru (z omejevanjem pozidave v oseh pogledov);
– prenovo naselbinske in stavbne dediščine.

II/4.2.3. Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

38. člen
(1) V občini se nahajajo manjša območja potencialnih naravnih nesreč, območij, ki bi bila izrazito ogrožena zaradi 

naravne dinamike pa ni. Nevarnost drugih nesreč je prisotna predvsem na industrijskih območjih zaradi možnosti onesnaženja 
podtalnice in površinskih voda.

(2) Ogroženost posameznih območij je določena na podlagi posebne strokovne podlage kot primerjava med stopnjo 
nevarnosti in stopnjo ranljivosti. Razdeljena je na tri stopnje:

(a) Kot območji z višjo stopnjo ogroženosti se zaradi goste poselitve ocenjujeta območji mesta Kranj (ogroženost z vidika 
poplav in potresna nevarnost) in Golniških dobrav (ogroženost z vidika erozije in potresna nevarnost).

(b) Kot območji z srednjo stopnjo ogroženosti se ocenjujeta območji Škofjeloškega hribovja (ogroženost z vidika erozije 
in potresna nevarnost) in Sorškega polja (ogroženost podtalnice z vidika drugih nesreč in potresna nevarnost).

(c) Ostala območja občine se ocenjujejo kot območja z nizko stopnjo ogroženosti, pri čemer pa je potrebno upoštevati, 
da predvsem na ravninskem delu obstaja potresna nevarnost.

(3) Za zmanjšanje nevarnosti oziroma ogroženosti se na urbaniziranih območjih predvidi ustrezne preventivne in 
sanacijske ukrepe, ustrezno upravlja primarne dejavnosti ter nadzoruje aktivnosti, ki lahko povzročijo naravne ali druge 
nesreče.

(4) Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti (območje Karavank, Jelovice in strnjenih gozdnih površin v 
Škofjeloškem hribovju ter Dobravah), se praviloma prepušča naravni dinamiki.

(5) Za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti na območju Sorške reke, Žabnice, Brezgalice, Trenče in Gabrovice v 
Bitnjah je potrebno izvesti ustrezne protipoplavne ukrepe vključno z ureditvijo sistema suhih zadrževalnikov (ohranja se 
obstoječi zadrževalnik Bantale in načrtujeta dva nova zadrževalnika nad Puškarno na Žabnici in ob poti v puškarno na Sorški 
Reki). Ustrezne protipoplavne ukrepe je potrebno zagotoviti tudi na območju Golnišnice (vključno z ohranitvijo obstoječega 
zadrževalnika v zdraviliškem parku), Goričice/Sevnika, Stražnice, Milke, Parovnice, Želinskega potoka, Kokrice, Potoka z 
Brda in Mlaškega potoka.

(6) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se podrobneje opredeli v načrtih zaščite in reševanja ter drugih načrtih, 
ki se izdelajo glede na oceno ogroženosti.

(7) Občina ima v sklopu organizacije zaščite in reševanja na razpolago:
– 11 objektov, kjer je možna začasna nastavitev ogroženih prebivalcev (Počitniški dom Krvavec, Dijaški in študentski 

dom Kranj, Hotel Bellevue – Šmarjetna gora, Hotel Creina, Cukrarna Kranj, Dijaški dom – Youth Hostel, Dvorana Planina, 
Ledena dvorana, Prenočišče Dežman, prenočišče Valjavec, Gostišče Dežman in Arvaj);

– 13 lokacij zasilnih zbirališč (OŠ Franceta Prešerna, OŠ Simon Jenko, OŠ Stražišče, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Predoslje, 
OŠ Jakob Aljaž, OŠ Matija Čopa, OŠ Helena Puhar, OŠ Orehek, podružnične OŠ Center, Goriče, Primskovo in Trstenik);

– 7 začasnih zbirališč prebivalcev ob umiku iz zgradbe (Stadion Kranj, Veledrom Sava, Nogometno igrišče Britof, Zarica 
Primskovo, Kokrica, Olimpijski bazen);

– površine za pokop večjega števila ljudi na območju, predvidenem za širitev pokopališča v Kranju in okoliška 
pokopališča;

– kadavre se ob dogovoru z veterinarsko upravo lahko vozi v ustrezno opremljene sežigalnice.
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II/4.2.4. Območja in objekti za potrebe obrambe

39. člen
(1) Kot perspektivna območja za potrebe obrambe se opredeljujejo območja Vojašnica Kranj (izključna ter omejena in 

nadzorovana raba), Drulovka (izključna ter omejena in nadzorovana raba) in Crngrob (izključna ter omejena in nadzorovana raba).
(2) Območje Vojašnice Kranj se preoblikuje glede na načrtovani potek severne povezovalne ceste.

II/4.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

40. člen
(1) Obstoječa stavbna zemljišča se praviloma ohranjajo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev 

prostorskega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in razvoj v krajini. Nova stavbna zemljišča se zagotavljajo v 
skladu z določili razdelka II/4.1.2. ter za potrebe izgradnje in rekonstrukcije gospodarske javne infrastrukture.

(2) Gozdna in kmetijska zemljišča se zmanjšujejo na račun širitve stavbnih in drugih zemljišč. Nova kmetijska ali gozdna 
zemljišča se določajo predvsem v primeru sprememb primarne (kmetijske ali gozdne) rabe kadar gre za uskladitev z evidenco 
dejanske rabe v prostoru, ki jo vodi pristojno ministrstvo, ali v primeru nadomeščanja izgubljenih kmetijskih površin.

(3) Vodna zemljišča se določajo za večje vodotoke v občini.
(4) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne iz grafičnih prikazov na listu 5 SPN.

II/4.4. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

II/4.4.1. Členitev prostora na enote

41. člen
(1) Pri določitvi enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev se upošteva osnovno delitev prostora občine na 

makroenote in podenote.
(2) Z vidika naravnih in ustvarjenih danosti se območje občine deli na šest makroenot. Izhodišča za delitev so opredeljena 

v prvih poglavjih SPN, ključne značilnosti in razvojne usmeritve, ki jih je potrebno upoštevati pri določitvi prostorskih izvedbenih 
pogojev pa so podane tudi v Preglednici 4.

(3) Makroenote se nadalje delijo na manjše enote, ki predstavljajo večja zaključena območja v krajini ter strnjena območja 
naselij in z njimi funkcionalno povezan del krajine.

(4) Prostorski izvedbeni pogoji, zlasti tisti, ki se nanašajo na namembnost in vrste posegov v prostor, oblikovanje objektov 
in priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo naj temeljijo na osnovnih značilnostih prostora določenih po posameznih 
makrocelotah in podenotah.

(5) Preglednica 4: Členitev prostora na makroenote in podenote z osnovnimi značilnostmi

makroenota/
podenota

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče 
dejavnosti

razvoj gospodarske 
javne infrastrukture

(a) območje mesta 
Kranj (izdelan 
urbanistični načrt)/(a1) 
mesto Kranj 

intenzivno urbanizirano 
mestno območje znotraj 
cestnega obroča 
(središče nacionalnega 
pomena)

historično jedro Kranja poselitev (stanovanja, 
centralne dejavnosti, 
turizem, šport in 
rekreacija, poslovne 
in proizvodne 
dejavnosti)

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, prenova 
in dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja, dograditev 
plinovodnega 
in toplovodnega 
omrežja

(a) območje mesta 
Kranj (izdelan 
urbanistični načrt)/(a2) 
predmestje

urbanizirano mestno 
območje izven 
cestnega obroča 
(predmestne soseske, 
industrijska območja)

/ poselitev (stanovanja, 
centralne dejavnosti, 
šport in rekreacija)

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, prenova 
in dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja, dograditev 
plinovodnega 
in toplovodnega 
omrežja

(b) Kranjsko – Sorško 
polje/(b1) Kranjsko 
polje

kmetijska krajina 
(intenzivna obdelava) 
z zmerno urbanizacijo 
(obcestne vasi, 
industrijska območja), 
obvodni prostor 
Save in Kokre 
(osnovna turistična in 
športnorekreacijska 
infrastruktura)

/ poselitev (stanovanja, 
turizem, šport in 
rekreacija, poslovne in 
proizvodne dejavnosti 
s spremljajočimi 
programi), kmetijstvo

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja
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makroenota/
podenota

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče 
dejavnosti

razvoj gospodarske 
javne infrastrukture

(b) Kranjsko – Sorško 
polje/(b2) Sorško polje

kmetijska krajina 
(intenzivna obdelava) 
z zmerno urbanizacijo 
(obcestne vasi, 
industrijska območja), 
obvodni prostor 
Save (turistična in 
športnorekreacijska 
infrastruktura)

kulturna krajina na 
robovih Sorškega polja

poselitev (stanovanja, 
centralne dejavnosti, 
turizem, šport in 
rekreacija), kmetijstvo

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja

(b) Kranjsko – Sorško 
polje/(b3) Brdo

kompleks gradu 
Brdo s parkom in 
okoliškimi površinami 
(protokolarni, kongresni 
in športnorekreacijski 
center)

kompleks gradu Brdo turizem, šport in 
rekreacija

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja

(c) Škofjeloško 
hribovje/(c1) območje 
ob Savi

ekstenzivno obdelana 
kmetijska krajina 
z zmerno urbanizacijo 
(gručaste vasi), 
obvodni prostor Save 
(osnovna turistična in 
športnorekreacijska 
infrastruktura)

/ poselitev (stanovanja, 
centralne dejavnosti, 
turizem, šport in 
rekreacija)

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja

(c) Škofjeloško 
hribovje/(c2) osrednji 
del Škofjeloškega 
hribovja

redkeje poseljena 
(gručaste vasi, 
razpršena poselitev, 
počitniška gradnja) 
ekstenzivno 
obdelana kmetijska 
krajina in gozdovi 
(osnovna turistična in 
športnorekreacijska 
infrastruktura, izletniške 
točke)

kulturna krajina 
Škofjeloškega hribovja

sonaravno (ekološko) 
kmetijstvo, gozdarstvo, 
poselitev (stanovanja, 
kmetijstvo, turizem, 
šport in rekreacija)

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja v večjih 
naseljih

(c) Škofjeloško 
hribovje/(c3) Gozd 
Kranj – Škofja Loka

pretežno gozdnata 
krajina z visoko stopnjo 
ohranjenosti naravnega 
okolja

območja ohranjene 
narave

sonaravno (ekološko) 
kmetijstvo, gozdarstvo, 
rekreacija v naravi

(d) Jelovica pretežno gozdnata 
krajina z visoko stopnjo 
ohranjenosti naravnega 
okolja

območja ohranjene 
narave

sonaravno (ekološko) 
kmetijstvo, gozdarstvo, 
rekreacija v naravi

(e) Dobrave/(e1) 
Golniške dobrave 
(izdelan urbanistični 
načrt za Golnik)

gozdovi in ekstenzivno 
obdelana kmetijska 
krajina z zmerno 
urbanizacijo (centralna 
naselja in gručaste 
vasi)

kulturna krajina 
severnega dela Dobrav

poselitev (stanovanja, 
centralne dejavnosti, 
turizem, šport in 
rekreacija), sonaravno 
(ekološko) kmetijstvo in 
gozdarstvo

prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja v večjih 
naseljih

(e) Dobrave/(e2) Udin 
Boršt

pretežno gozdnata 
krajina z visoko stopnjo 
ohranjenosti naravnega 
okolja

območja ohranjene 
narave

sonaravno (ekološko) 
kmetijstvo, gozdarstvo, 
rekreacija v naravi

(e) Dobrave/(e3) 
deponija Tenetiše

območje namenjeno 
okoljskim programom

/ ravnanje z odpadki prenova vodovodnega 
in elektroenergetskega 
omrežja, dograditev 
kanalizacijskega 
omrežja
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makroenota/
podenota

značilnosti prepoznavne kvalitete prevladujoče 
dejavnosti

razvoj gospodarske 
javne infrastrukture

(f) Karavanke pretežno gozdnata 
krajina z visoko stopnjo 
ohranjenosti naravnega 
okolja

območja ohranjene 
narave

sonaravno (ekološko) 
kmetijstvo, gozdarstvo, 
rekreacija v naravi

(6) Glede na podrobnost prostorskih izvedbenih pogojev je ob smiselni uporabi usmeritev iz tega člena makroenote in 
podenote možno tudi združevati ali še nadalje deliti na manjše zaključene enote.

II/5. Koncepti prostorskega razvoja pomembnejših naselij in območij

II/5.1. Območje mesta Kranj

42. člen
(1) Območje mesta Kranj se razvija kot središče Gorenjske statistične regije in drugo najpomembnejše središče širšega 

ljubljanskega mestnega območja. Njegova vloga in pomen se krepita zlasti z:
– razvojem upravne funkcije na nivoju regije,
– ohranjanjem tradicije proizvodnega središča,
– krepitvijo funkcije izobraževalnega središča,
– ohranjanjem funkcije kulturne in športne prestolnice Gorenjske,
– zagotavljanjem dostopnosti, kakovosti ter pestrosti storitev socialne in zdravstvene oskrbe,
– uveljavitvijo mesta kot turistične destinacije,
– krepitvijo vloge trgovskega središča regije,
– uveljavitvijo mesta kot prometnega vozlišča.
(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Območje mesta Kranj leži na ugodni prometni legi v bližini državnega središča in letališča Jožeta Pučnika. S širšim 

regionalnim prostorom se povezuje preko avtoceste A2 Karavanke – Obrežje (na območju mesta se nahajata avtocestna 
priključka Kranj – vzhod in Kranj – zahod) in glavne železniške proge Ljubljana – Jesenice. Razvilo se je na križišču cest na 
relacijah Ljubljana – Jesenice in Jezersko – Škofja Loka. Obstoječi cestni sistem na območju mesta tvorijo delno oblikovana 
notranji (sistem prometnic okrog širšega območja mestnega jedra) in zunanji (RI 210 Zgornje Jezersko – Škofja Loka kot 
vzhodna in RII 412 Naklo – Kranj kot del zahodne povezovalne ceste) obroč ter sistem radialnih vpadnic z vzhodne obvoznice 
in iz smeri predmestnih območij.

(2.2) Prvenstveno se krepi povezava občinskega prometnega omrežja z avtocestnim sistemom z uvedbo dodatnega 
priključka (Kranj – sever), na katerega se naveže obstoječa vzhodna obvoznica.

(2.3) Ohranja in nadgrajuje se koncept zunanjega cestnega obroča (sistema obvoznic in povezovalnih cest), ki ga tvorijo 
obstoječa vzhodna obvoznica ter načrtovani severna in zahodna povezovalna cesta (z možnostjo navezave na avtocestni 
priključek Kranj – zahod). Zaradi optimizacije (prečkanje Kokre, uskladitev s potekom načrtovanih železniških koridorjev, 
navezava na avtocestni priključek Kranj – vzhod) se korigira potek severne povezovalne ceste v vzhodnem delu.

(2.4) Zunanji cestni obroč z mestnim jedrom povezuje sistem obstoječih in načrtovanih vpadnic. Neposredni dostop z 
zunanjega cestnega obroča do mestnega jedra se vzpostavi z ureditvijo vzhodne vpadnice z mostom preko Kokre v podaljšku 
Ceste Rudija Šeliga. Povezava med zunanjim in notranjim cestnim obročem se izboljšuje tudi s celovito ureditvijo prometa 
(povezava med Gorenjesavsko, Delavsko, Ljubljansko in Staro cesto) na območju zahodne železniške postaje.

(2.5) Prometni sistem na širšem območju mestnega jedra se na novo definira s celovito ureditvijo notranjega obroča. 
Izhodišče za prometno ureditev ožjega središča je krožišče ob koncu vzhodne vpadnice.

(2.6) Železniško omrežje se razvija tako na državnem kot tudi regionalnem nivoju. Na območje mesta Kranj se umeščata 
nova hitra železniška povezava na relaciji Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Jesenice ter nova krožna povezava 
Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika – Kranj – Ljubljana. Na severnem robu mesta se obe železnici združujeta v enoten prometni 
koridor skupaj s severno povezovalno cesto. Krožna regionalna železnica se na severozahodnem robu mesta priključi na 
obstoječi železniški koridor pod Šmarjetno goro.

(2.7) Predvidena je ureditev dveh večjih prometnih vozlišč na železniškem omrežju. Območje obstoječe železniške 
postaje zahodno od mestnega jedra se razvija kot prometno vozlišče regionalnega pomena. Drugo prometno vozlišče širšega 
regionalnega oziroma nacionalnega pomena se oblikuje na Zlatem polju ob severnem prometnem koridorju. Glavna avtobusna 
postaja se seli nekoliko bolj severno, neposredno ob notranji cestni obroč mesta.

(2.8) Sistem javnega potniškega prometa se celovito ureja na nivoju regije, pri čemer se veliko večja pozornost kot v 
preteklosti posveča železniškemu prometu. Omrežje se dopolnjuje in razvija na relacijah v smeri posameznih zaposlitvenih in 
izobraževalnih središč in predmestnih območij.

(2.9) Kolesarsko omrežje na območju mesta Kranj se navezuje na omrežje državnih kolesarskih poti, ki ga tvorijo daljinska 
povezava D2 Bled – Kranj ter glavni povezavi G7 Zgornje Jezersko – Kranj in G8 Kranj – Šentvid ter na regionalno kolesarsko 
omrežje v smereh Besnice, Golnika, Brda in Svetega Jošta.

(2.10) Nemotoriziranemu prometu (pešci, kolesarji) se namenja območje historičnega jedra, kot rekreacijska os celotnega 
območja mesta Kranj pa se uredi tudi celotna zelena poteza vzdolž Save in Kokre ter območje Šmarjetne gore. Na preostalih 
delih območja mesta se koridorje za kolesarje in pešce zagotavlja v okviru ureditve cestnega omrežja. Kolesarske in peš 
povezave se prednostno urejajo na relaciji mesto – predmestje – okoliška naselja, med posameznimi znamenitostmi ter 
drugimi območji in objekti v javni rabi (športnorekreacijske in druge zelene površine, izobraževalne ustanove, železniški postaji, 
historično jedro Kranja s podzemnimi rovi, ipd.).
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(2.11) Posebna pozornost se posveča celoviti ureditvi mirujočega prometa na širšem območju mestnega jedra. Oblikuje 
se sistem parkirnih mest in garažnih hiš, ki pokrivajo vse ključne dostopne točke, zlasti tiste večja prometna vozlišča 
(železniški postaji) in točke prehoda med motoriziranim in nemotoriziranim prometom (na območju historičnega jedra).

(2.12) Nove površine za mirujoči promet v okviru parkirišč in garažnih hiš se zagotavljajo tudi v okviru prenove 
degradiranih industrijskih (opuščene industrijske površine ob Savi in Kokri) in stanovanjskih območij (starejše soseske na 
vzhodnem in severnem robu mesta).

(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Na celotnem območju mesta Kranj je predvidena prenova vodovodnega omrežja. V okviru prenove je potrebno 

izboljšati tudi povezave z obstoječimi vodnimi viri (magistralni vodi) in zagotoviti nove vodne vire.
(3.2) Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v mestu, v manjši meri pa tudi v severnih predmestnih območjih. Večinoma 

gre za mešani sistem odvajanja odpadnih voda. Predvidena je tehnološka rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj in 
prenova večjega dela obstoječega kanalizacijskega omrežja z izvedbo ločenega sistema odvajanja odpadnih komunalnih 
in padavinskih voda ter priključitvijo celotnega sistema na centralno čistilno napravo. Prednostno se obnavlja in dograjuje 
omrežje v mestu, dolgoročno pa je sanacija in dograditev kanalizacijskega omrežja predvidena na celotnem območju.

(3.3) Distribucijsko plinovodno omrežje je v celoti zgrajeno v mestu in delu predmestnih naselij na severnem robu 
območja mesta. Predvidena je izgradnja omrežja na celotnem območju mesta. Urejeni so tudi trije sistemi daljinskega 
ogrevanja: sistem Planina, Vodovodni stolp in območje kotlovnice Merkur oziroma Sava. Kot alternativa priključitvi na 
toplovodno ali plinovodno omrežje se spodbuja raba obnovljivih virov energije (sončna energija, toplotne črpalke, geotermalna 
energija, vodni viri, izkoriščanje bioplina iz čistilne naprave ipd.).

(3.4) Znotraj območja mesta Kranj se nahaja dvoje večjih pokopališč na Planini in na Laborah ter dvoje manjših v Kokrici 
in Predosljah. Nove površine za pokop se zagotavlja v okviru obstoječih stavbnih zemljišč na teh lokacijah.

(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Območje mesta Kranj se deli na mesto s trinajst mestnimi četrtmi (Čirče, Drulovka, Kranj – sever, Jedro, ki vključuje 

historično in novo središče, Labore, Planina, Primskovo, Rupa, Sava, Stražišče, Struževo, Šmarjetna gora in Zlato polje) 
ter predmestje z osem območji (Britof, Kokrica, Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Predoslje, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje).

(4.2) V historičnem jedru mesta se v okviru celovite prenove razvijajo centralne dejavnosti, ki se dopolnjujejo s kvalitetno 
stanovanjsko ponudbo. Pri tem se posebna pozornost posveča diferenciaciji ponudbe centralnih dejavnosti glede na območja 
ob Savi in Kokri ter območja ob zunanjem cestnem obroču. S svojo podobo, znamenitostmi, obstoječimi programi in lego v 
prostoru ima historično jedro velik potencial za razvoj kulturnih dejavnosti in turizma v povezavi z izobraževalnimi, storitvenimi 
in rekreacijskimi dejavnostmi. Za učinkovito revitalizacijo območja je potrebno že oblikovane vizije razvoja nadgraditi in 
združiti v celovit koncept. Pri tem je potrebno posebno pozornost posvetiti programskim in infrastrukturnim navezavam na 
širšo okolico.

(4.3) V novem mestnem središču se ohranja in nadgrajuje ponudba centralnih dejavnosti (upravne, administrativne, 
poslovne in storitvene dejavnosti v povezavi z zdravstvom, turizmom, kulturo, izobraževanjem ipd.). Na območju se ohranja 
in dopolnjuje tudi stanovanjske kapacitete.

(4.4) Območje savskega otoka ter degradirana industrijska območja ob Savi in Kokri (Gorenjesavska cesta – Aquasava, 
Kolodvorska cesta – železniška postaja in Merkur, Koroška cesta, Savska loka – Iskraemeco, Zarica – Planika, Britof – 
Tovarna olja Gea d.d., Jelenčeva ulica – IBI, Ulica Mirka Vadnova, Gregorčičeva ulica – Stara Sava, Savska cesta – Koreja in 
Smledniška cesta – Mlekarna) se s prenovo preoblikuje v celovito potezo prepleta centralnih (poslovnih, trgovskih, gostinskih 
ipd.) dejavnosti in stanovanj v zelenju. Deloma se v okviru te poteze ohranja okolju prijazne proizvodne dejavnosti manjšega 
obsega. Na posameznih lokacijah se ponudba dopolnjuje tudi z manjšimi fokusi turističnih in športnorekreacijskih dejavnosti 
ter družbene infrastrukture, na območju železniške postaje pa se uredi prometno vozlišče regionalnega pomena. Pri ureditvi 
celotne obvodne poteze je potrebno posebno pozornost posvetiti programskim in infrastrukturnim navezavam na širšo okolico 
(območje mestnega jedra, Šmarjetna gora).

(4.5.) Centralne in športnorekreacijske dejavnosti se s širitvijo na proste površine ob prometnih koridorjih in zapolnitvijo 
prostih površin še nadalje razvijajo ob zunanjem cestnem obroču. Na Zlatem polju se ob novi železniški postaji na severnem 
robu mesta oblikuje osrednje regijsko izobraževalno središče (Gorenjska univerza). Na obstoječi lokaciji (z možnostjo širitve 
do cestnega obroča) se razvija Športni center Kranj. Na severovzhodnem in vzhodnem robu mesta se ohranja ter s prenovo 
in zapolnitvijo prostih površin, deloma pa tudi širitvijo razvija celovita poteza trgovskih, poslovnih, gostinskih, storitvenih in 
drugih podobnih dejavnosti večjega obsega.

(4.6) Centralne dejavnosti (izobraževanje, kultura, uprava ipd.) se ohranjajo in nadalje razvijajo tudi v jedrih mestnih 
četrti in predmestnih območij.

(4.7) V preostalem delu območja mesta se ohranja stanovanjska gradnja. Nove stanovanjske kapacitete se zagotavljajo 
s prenovo in zapolnitvijo prostih zazidljivih površin v mestu in predmestju ter zaokrožitvijo in širitvijo naselij (večje nove 
površine se zagotavlja predvsem v Bitnjah, Britofu, Kokrici in Predosljah) v predmestju. V predmestnih naseljih z manjšimi 
vplivi urbanizacije se v povezavi s stanovanjsko gradnjo zagotavljajo tudi lokacije za ohranitev in razvoj kmetij.

(4.8.) Proizvodne in obrtne dejavnosti večjega obsega se dolgoročno v celoti selijo na rob mesta oziroma mestnega 
območja. Ohranjajo in razvijajo se gospodarske cone na Laborah in Struževem, v Hrastju in na območju Exoterma (v 
kombinaciji z okoljskimi dejavnostmi).

(4.9) Poleg Športnega centra Kranj se ohranjajo in razvijajo tudi drugi večji in manjši športnorekreacijski kompleksi (gl. 
tudi razdelek II/4.1.3.4 tega odloka). Športnorekreacijskim dejavnostim se na novo namenjata območji na severnem obrobju 
mesta (Zlato polje, Suha), ki sta bili prej namenjeni obrambi.

(4.10) Za potrebe obrambe se ohranja obstoječi kompleks Vojašnice Kranj. Območje se preoblikuje v skladu z načrtovano 
traso severne povezovalne ceste.

(4.11) Za potrebe zagotavljanja poplavne varnosti na območju Sorške reke, Žabnice, Brezgalice, Trenče in Gabrovice 
v Bitnjah je potrebno izvesti ustrezne protipoplavne ukrepe vključno z ureditvijo sistema suhih zadrževalnikov (ohranja se 
obstoječi zadrževalnik Bantale in načrtujeta dva nova zadrževalnika nad Puškarno na Žabnici in ob poti v puškarno na Sorški 
Reki).
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(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) V pretežno izgrajenih območjih se vzpostavlja kontinuiteta urbanističnega oblikovanja, tako da se novi posegi prilagajajo 

kvalitetnim elementom obstoječe pozidave, območja oblikovnih degradacij (nezadostno izkoriščena in opuščena industrijska 
območja ter stare stanovanjske soseske v mestu, območja stihijske urbanizacije v predmestju) pa se ustrezno sanirajo.

(5.2) Ohranja se urbanistična poteza historičnega jedra Kranja na pomolu nad sotočjem rek Save in Kokre, s premišljeno 
postavljenimi dominantami, ki optično zaključujejo ulični prostor in ustvarjajo značilno silhueto mesta. Kot oblikovni poudarek se 
razvija območje novega mestnega jedra ob nebotičniku (možnost umestitve visokih objektov kot dopolnitev dominante nebotičnika). 
Kot dominanta se ohranja tudi vodovodni stolp.

(5.3) Ob pomembnejših vpadnicah oziroma cestnem obroču (Cesta Staneta Žagarja, Koroška cesta) se oblikujejo vstopi v 
mesto (umestitev novih dominant kot mestnih vrat – orientacijskih točk v mestnem prostoru).

(5.4) Kot celovita zelena poteza, ki deluje kot povezovalni element celotnega območja mesta se oblikuje prostor ob Savi in 
Kokri. V okviru te poteze se posebna pozornost posveča celoviti oblikovni prenovi degradiranih industrijskih območij. Z izjemo 
posameznih dominant na ključnih lokacijah se celotna poteza v predelu ob mestnem središču vizualno podreja dominanti 
historičnega jedra.

(5.5) Posebna pozornost se posveča oblikovanju vizualno izpostavljenih predelov – robove območja mesta ter posameznih 
gospodarskih in poslovnih con je potrebno skrbno oblikovati oziroma z intenzivno ozelenitvijo ali drobnejšo pozidavo vzpostaviti 
prehod med mestno strukturo in krajino oziroma med večjimi conami in okoliškim prostorom.

(5.6) Odprte javne prostore (staro mestno jedro, Slovenski trg, površine pred nebotičnikom itn.) ter parkovne ureditve 
se ohranja, ustrezno prenavlja, dopolnjuje ter medsebojno povezuje. Ustrezen obseg in enakomerno dostopnost javnih (trgi, 
promenade) ter zelenih površin (otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, zelenice in druge urejene zelene površine) se 
zagotavlja tudi v okviru notranjega razvoja (zlasti sanacije degradiranih urbanih območij) in širitev.

(5.7) Ohranja se zelene cezure (preplet kmetijskih in gozdnih površin) med mestom in predmestjem. ter zelene kline, ki jih 
predstavljajo dominanta Šmarjetne gore ter vodni in obvodni prostor Save in Kokre. Ohranja in dopolnjuje se zelene poteze ob 
železniških progah, zunanjem cestnem obroču in pomembnejših vpadnicah. Kjer prostorske možnosti to dopuščajo, pa se pasovi 
linijske vegetacije vzpostavljajo tudi ob drugih prometnicah.

(6) Zeleni sistem
(6.1) Kot osrednja poteza zelenega sistema, ki povezuje celotno območje mesta Kranj in širše okolice se oblikuje prostor 

ob Savi in Kokri ter območje Šmarjetne gore. Obvodni in gozdni prostor zelene poteze se opremi z minimalno rekreacijsko 
infrastrukturo (pešpoti, kolesarske steze, učne poti, dostopi do vode ipd.). Posebna pozornost se posveča ureditvi peš in kolesarskih 
povezav do drugih zelenih in javnih odprtih površin na območju mesta.

(6.2) Ohranja se tudi obvodni prostor manjših rečnih pritokov ter širša zelena rekreacijska poteza v okolici jezerc pri Bobovku.
(6.3) Poleg večjih športnorekreacijskih objektov iz točke (4.9) tega člena se v zeleni sistem vključuje tudi manjša športna in 

druga igrišča ter dvorane ob šolah, vrtcih in drugih javnih objektih. Sistem igrišč se ohranja in dopolnjuje tako, da se zagotavlja 
enakomerna dostopnost do javnih športnorekreacijskih površin na celotnem območju mesta.

(6.4) Ohranja in dopolnjuje se odprte javne prostore (staro mestno jedro, Slovenski trg, površine pred nebotičnikom) ter 
parkovne ureditve (Prešernov gaj, površine na Pungartu, Savskem otoku itn.).

(6.5) Kot pomemben mikroelement zelenega sistema se ohranja in na novo ureja odprte poljavne površine v stanovanjskih 
soseskah, ozelenjene parkirne površine, na primernih lokacijah pa tudi površine namenjene vrtičkarjem.

(6.6) V zeleni sistem se vključuje tudi zelene poteze iz točke (5.7) tega člena.

II/5.2. Golnik

43. člen
(1) Golnik se skupaj z Goričami razvija kot pomembnejše lokalno središče, v katerem se zagotavljajo upravne, izobraževalne, 

kulturne in druge družbene funkcije, športnorekreacijska ponudba, storitvene dejavnostmi ipd. za potrebe gravitacijskega zaledja, 
ki predstavlja severni del občine Kranj. Hkrati se ohranja ter v povezavi s poslovnimi in raziskovalnimi dejavnostmi dopolnjuje tudi 
funkcija naselja kot specializiranega središča nacionalnega pomena na področju zdravstva (bolnišnica Golnik).

(2) Prometno omrežje in omrežje javnega potniškega prometa
(2.1) Primarna prometna os na območju Golnika je regionalna cesta RII 410 Bistrica pri Tržiču – Kranj, ki naselje povezuje 

z občinskim in regionalnim prometnim omrežjem. Nanjo se navezuje notranje prometno omrežje, ki ga tvorijo manjše lokalne 
prometnice.

(2.2) Načrtuje se posodobitev cestnega omrežja z rekonstrukcijo in dograditvijo vseh pomembnejših prometnic na območju, 
pri čemer se posebna pozornost posveča ureditvi priključkov na regionalno cestno omrežje. Uredijo se tudi ustrezne navezave na 
tehnološki park in nove stanovanjske soseske na robu naselja.

(2.3) Načrtuje se izgradnja novih parkirnih površin v okviru bolnišničnega kompleksa in načrtovanega tehnološkega parka.
(2.4) V okviru rekonstrukcije prometnic se zagotavlja tudi ustrezne koridorje za ureditev kolesarskih stez in pešpoti. Le-te 

se oblikuje v celovit sistem, ki med seboj povezuje kompleks bolnišnice z zdraviliškim parkom, druga središčna območja in 
stanovanjske soseske v zaledju ter območja atraktivne krajine v neposredni okolici.

(2.5) Ohranja se obstoječe linije lokalnega javnega avtobusnega prometa s končno postajo ob bolnišnici.
(3) Druga gospodarska javna infrastruktura
(3.1) Načrtuje se prenova vodovodnega omrežja, pri čemer je potrebno zagotoviti dodatne vodne vire.
(3.2) Načrtuje se dograditev kanalizacijskega omrežja z izvedbo ločenega sistema odvajanja odpadnih voda. Predvidena je 

priključitev celotnega omrežja na sistem s centralno čistilno napravo v Kranju.
(3.3) Prenavlja se elektroenergetsko omrežje pri čemer se obstoječe nadzemne vode preuredi v podzemni izvedbi.
(3.4) Predvidena je dograditev plinovodnega omrežja, spodbuja pa se tudi rabo obnovljivih virov energije.
(4) Razporeditev dejavnosti
(4.1) Kot primarni fokus dejavnosti se ohranja in razvija zdraviliški kompleks v severnem delu naselja. V navezavi na 

dejavnosti s področja zdravstva je na zahodnem robu naselja predvidena ureditev medicinsko-tehnološkega parka.
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(4.2) V osrednjem delu naselja se ohranjajo in dopolnjujejo obstoječi fokusi centralnih dejavnosti (izobraževanje, oskrba, 
storitve).

(4.3) Stanovanjske kapacitete se zagotavljajo zlasti z zapolnitvijo prostih površin v jedru naselja in zaokrožitvijo robnih 
območij.

(5) Urbanistično oblikovanje naselja
(5.1) Naselbinski tloris je zasnovan osno z zaključkom v zdraviliškem parku. Bolnišnica ima izrazito dominantno lego 

na vzpetini, je vedutno izpostavljena (območju južno od zdravilišča do regionalne ceste) in deluje kot identifikacijska točka v 
prostoru. Ostali deli naselja se nizajo vzdolž osi v smeri sever – jug.

(5.2) Predvidena je delna prenova zdraviliškega kompleksa v okviru katere se ohranjajo in ustrezno dopolnjujejo 
prepoznavne poteze območja.

(5.3) Območja nove pozidave se višinsko omejujejo, tako da ne presegajo obstoječih dominant (zdraviliški kompleks).
(5.4) Ohranjajo se gozdnati reliefni robovi in zelene cezure med Golnikom in okoliškimi naselji.
(5.5) Oblikuje se zelene poteze in javne površine ob pomembnejših prometnih oseh (ureditev drevoredov, manjših trgov 

ipd.).
(6) Zeleni sistem
(6.1) Kot osrednji fokus zelenega sistema naselja se celostno uredi zdraviliški park. Pri tem se posebna pozornost posveča 

povezavam parka s sistemom rekreacijskih poti v preostalem delu naselja in širši okolici.
(6.2) V okviru središčnih območij in stanovanjskih sosesk se uredi sistem otroških igrišč in manjših javnih parkov.
(6.3) Ohranja se drevorede, odprte gozdne in kmetijske površine v zaledju ter se jih vključuje v zeleni sistem naselja.

II/6. Spremljanje stanja okolja

44. člen
(1) V času izvajanja OPN mora Mestna občina Kranj zagotoviti spremljanje stanja okolja, in sicer se:
(1.1) vsako leto preveri naslednje kazalce stanja okolja: delež gospodinjstev, priključenih na kanalizacijsko omrežje 

oziroma ustrezno urejeno komunalno infrastrukturo, delež prebivalcev priključenih na sistem javne oskrbe s pitni vodo, letna 
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki 
jih občina upravlja, izračunana na prebivalca, vključenost prebivalcev v organiziran odvoz odpadkov, količina in vrste ločeno 
zbranih odpadkov, število zbirnih mest, število zbirnih centov

(1.2) vsaka tri leta preveri naslednje kazalce stanja okolja: povprečni letni dnevni promet, način ogrevanja stavb (v 
gospodarskih conah in stanovanjskih območjih), število kurišč in vrsta energenta, površine stopnje varstva pred hrupom po 
območjih podrobnejše namenske rabe prostora

(1.3) vsakih pet let preveri naslednje kazalce stanja okolja: delež najboljših kmetijskih površin v primerjavi z vsemi 
kmetijskimi površinam, površina varovalnih gozdov glede na vse gozdne površine, prisotnost gozdov s posebnim pomenom, 
stanje onesnaženosti tal zaradi industrijske, kmetijske ali druge dejavnosti, število in stanje erozijskih žarišč in morfološke 
spremembe tal nastalih zaradi posegov v tla, površina in stanje naravnih vrednot lokalnega pomena, število objektov z 
varovanimi prostori ali območja za bivanje v območju varovanih koridorjev daljnovodov, število neurejenih odlagališč, kakovostno 
stanje površinskih voda, kakovostno stanje podzemnih voda, kakovost pitne vode, površina stanovanjskih območij, izpostavljenih 
prekomernemu hrupu zaradi prometa (glavna cesta), količina prodane pitne vode, število enot kulturne dediščine ter stopnja 
njihove ogroženosti ter površina stavbnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj poplavnih površin.

(2) Način spremljanja kazalcev stanja okolja, nosilci posameznih področij in viri podatkov so podrobno opredeljeni v 
okoljskem poročilu, ki je obvezna priloga OPN.

(3) Občina mora rezultate spremljanja stanja okolja vsakih pet let predstaviti v obliki poročila in z njim seznaniti javnost 
ter ministrstvo, pristojno za okolje.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(vpogled)

Odlok o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj je na vpogled zainteresirani javnosti na Uradu za okolje in 
prostor Mestne občine Kranj in na njihovih spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na pristojni 
upravni enoti in ministrstvu, pristojnem za prostor.

46. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

47. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-119/2010-48/01
Kranj, dne 30. septembra 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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3087. Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: IPN).
(2) V postopku priprave Občinskega prostorskega načrta je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 

in izdana odločba št. 35409-191/2010 z dne 1. 9. 2014 Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sprejemljivosti vplivov njegove izvedbe 
na okolje.

(3) IPN je podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj, za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev 
objektov in spremembo namembnosti objektov ter izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma 
postavitev enostavnih objektov.

2. člen
(vsebina)

IPN na celotnem območju občine Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) določa:
– enote urejanja prostora,
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) in usmeritve za pripravo OPPN,
– območja, za katera se pripravi državni prostorski načrt (v nadaljevanju: DPN).

3. člen
(sestavni deli)

(1) IPN je sestavljen iz odloka s prilogami k odloku in prilogami k prostorskemu aktu ter grafičnega dela.
(2) Besedilo odloka sestavljajo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. SKUPNE DOLOČBE
1. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA
2. SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
2.1 prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor,
2.1.1 dopustne vrste objektov glede na namen, možnost spremembe namembnosti objektov ter vrste nezahtevnih in 

enostavbnih objektov glede na namen,
2.1.2 dopustne vrste gradenj,
2.2 prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov,
2.3 prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in zmogljivosti objektov,
2.4 prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja,
2.5 prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo,
2.6 prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
2.7 prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in 

naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb,
2.8 prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja,
3. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTOR
III. POSEBNE DOLOČBE PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
IV. OBMOČJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
V. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJU DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTOV, KI ŠE NISO V PRIPRAVI
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
(3) Grafični del sestavljajo:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste,
2. pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
3. prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
4. prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi gospodarske javne infrastrukture. 
(4) Grafični prikazi so izdelani na zemljiško katastrskem prikazu (v nadaljevanju: ZKP) v merilu 1:5000, pregledne karte pa 

na državni topografski karti v merilu 1:50 000.
(5) Priloge k odloku o IPN:
1 – Preglednica enot urejanja prostora,
2 – Usmeritve za ureditev parka v EUP Kranj Primskovo KR P 28/2,
3 – Usmeritve za gradnjo objektov v EUP Kranj Labore KR L 2/1
4 – Usmeritve za posege v prostor v EUP Hrastje HR 6/3.
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4. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Bruto tlorisna površina stavbe (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno 

s standardom SIST ISO 9836. Pri izračunu BTP se ne upoštevajo površine nepokritih balkonov in odprtih etaž.
2. Celovita prenova je proces oživitve urbanih ali drugih območij, s katerim se ustvarja kvalitetne pogoje za razvoj naselja 

ali posamezne EUP.
3. Delež zelenih površin (ZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, 

namenjene gradnji, nestanovanjskih stavb.
4. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost povezana s predelavo in prodajo kmetijskih izdelkov, turizmom na kmetiji 

in izdelavo izdelkov oziroma storitev povezanih s tradicionalnimi znanji na kmetiji. Kmetija mora imeti v lasti najmanj en hektar ali 
v zakupu najmanj pet hektarov (primerljivih) površin, razen v primeru pridelave medu in čebeljih izdelkov. Dopolnilna dejavnost se 
izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

5. Dozidava oziroma nadzidava objekta je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida oziroma 
nadzida nov del objekta do največ 50% obstoječe BTP objekta. Dozidava ali nadzidava večja od 50% obstoječe BTP, pomeni 
novogradnjo objekta. Dozidan oziroma nadzidan del objekta je potrebno priključiti na komunalno infrastrukturo preko obstoječih 
priključkov objekta.

6. Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega 
preverjanja, ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje (zanje gradbeno dovoljenje ni potrebno).

7. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi pritličje (P), klet (K) in mansarda (M).
8. Enota urejanja prostora (EUP) je območje z enotnimi značilnostmi prostora z določenimi enotnimi prostorski izvedbenimi 

pogoji (PIP) oziroma usmeritvami za izdelavo OPPN, če je ta predviden.
9. Faktor izrabe (FI) parcele, namenjene gradnji, je razmerje med bruto tlorisno površino (BTP) objekta in celotno površino 

parcele, namenjene gradnji, pri čemer je BTP objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim, 
razen garažnih kleti in kletne etaže, ki je nižja od 2,10 m.

10. Faktor zazidanosti (FZ) parcele, namenjene gradnji, je razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, 
namenjene gradnji. Zazidana površina je tlorisna projekcija zunanje dimenzije največje etaže nad terenom, pri čemer se ne 
upoštevajo balkoni in napušči (brez podpor), upoštevajo pa se površine vseh enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so stavbe ter 
površine uvoza in izvoza v klet.

11. Frčada je dvignjen del strehe, namenjen osvetljevanju mansardne etaže.
12. Grajeno javno dobro so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so dostopni 

vsem pod enakimi pogoji.
13. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjena opravljanju gospodarskih javnih služb skladno 

z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni 
rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, komunikacijsko in prometno infrastrukturo.

14. Gradbeni inženirski objekt je namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih potreb in interesov, ki niso prebivanje 
ali opravljanje dejavnosti v stavbah (infrastrukturni objekti in podobno).

15. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt, se objekt dozida oziroma nadzida ali na mestu 
odstranjenega zgradi nov objekt.

16. Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsakomur (cesta, ulica, trg, igrišče, parkirišče, 
pokopališče, park, zelenica).

17. Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja 
strešne konstrukcije.

18. Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

19. Krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega 
delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov.

20. Legalizacija stavbe ali dela stavbe je gradnja novega objekta ali dela objekta, za katerega se gradbeno dovoljenje izda 
naknadno za nelegalno ali neskladno zgrajen obstoječi objekt ali del objekta, pod pogojem, da je gradnja v skladu z določbami 
tega odloka.

21. Meja zazidljivosti je meja med stavbnim zemljiščem in drugimi zemljišči.
22. Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
23. Mansarda je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho s 

svetlo višino na najnižjem delu do 1,50 m. Namenjena je bivanju ali opravljanju dejavnosti in ima lahko eno ali več etaž.
24. Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na stavbno zemljišče ali 

parcelo, namenjeno gradnji, zaradi zagotavljanja zasebnosti.
25. Neskladna gradnja je gradnja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem.
26. Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, zanje je potrebno (malo) gradbeno dovoljenje.
27. Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja ali dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo ali so izvedena 

brez veljavnega gradbenega dovoljenja.
28. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 50 % BTP nestanovanjskih površin.
29. Odstranitev objekta je izvedba del s katerim se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi v prejšnje stanje.
30. Obstoječi objekt je zakonito zgrajeni objekt oziroma objekt, za katerega je bilo pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje 

in objekt, ki je bil zgrajen pred letom 1967.
31. Odprte bivalne površine (OBP) so zelene in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot 

prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). Delež OBP se 
izrazi v odstotkih OBP od možnih bruto etažnih površin glede na faktor izrabe parcele, namenjene gradnji.

32. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, 
čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki.
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33. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno, pod pogojem, 
da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi in funkcionalno ovirane osebe z lastnim gospodinjstvom v 
večstanovanjski stavbi.

34. Parcela, namenjena gradnji je stavbno zemljišče, namenjeno gradnji. Sestavljena je iz ene ali več zemljiških parcel ali 
njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu 
oziroma je predvidena njihova ureditev.

35. Pogojno zazidljivo območje kmetije je 20 m oziroma 50 m pas okrog stavbnih zemljišč obstoječe kmetije, v katerem 
je dopustno postavljati nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte.

36. Poseg v prostor je poseg v zemljišče ali na njem z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug 
poseg v fizične strukture na terenu in pod njim. Drugi poseg v prostor vključujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske 
ureditve, ureditve in vzdrževanje odprtih površin, ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirnih površin, dela 
za lastne potrebe in druge posege v fizične strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov.

37. Podstrešje je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho in ni namenjen bivanju ali 
opravljanju dejavnosti.

38. Praviloma, izraz pomeni, da je treba upoštevati določbe tega odloka, razen v primeru, ko zaradi javnega interesa, 
varstvenih režimo, razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal, oblikovnega prilagajanja sosednjim stavbam in možnostim 
izkoriščanje sončne energije … to ni mogoče. Odstopanja mora projektant obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

39. Prikaz stanja prostora je nabor podatkov o dejanskem in pravnem stanju prostora in je obvezna podlaga za pripravo 
prostorskih aktov.

40. Prostorska ureditev je sklop usklajeno načrtovanih posegov v prostor, dejavnosti in omrežij s pripadajočim površinami 
na določenem območju.

41. Progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov železniške proge, razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m 
v naselju oziroma 8 m zunaj naselja ter prostor nad ravnino tirnic do višine 10 m in prostor pod ravnino tirnic do globine 30 m. 
Če progo prečka daljnovod napetosti 220 kV, se višina prostora nad ravnino tirnic poveča na 12,75 m, pri daljnovodu napetosti 
400 kV pa na 14 m.

42. Priobalno zemljišče je s predpisom določen pas, ki meji na vodno zemljišče celinskih voda.
43. Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo.
44. Prostori, namenjeni bivanju, so: dnevna soba, delovni kot, dnevni kot, delovni kabinet.
45. Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja 

in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije.
46. Regulacijske črte so: regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija:
– regulacijska linija ločuje obstoječe ali predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti,
– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so 

od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
47. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni 

namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedbi del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi 
konstrukcijski elementi, zmogljivost in izvedejo druge njegove izboljšave. Pri stavbi ne gre za bistveno spremembo velikosti, če se 
njena prostornina ne poveča za več kakor 10 %. Omejitev v zvezi s spremembo velikosti objekta ne velja za objekte gospodarske 
javne infrastrukture.

48. Razpršena gradnja je negativen pojav v prostoru, katere značilnost je neracionalna izraba prostora in nezadostna 
komunalna opremljenost. V grafičnem delu je razpršena gradnja prikazana kot stavbišče, izven območja stavbnih zemljišč 
(informacija o dejanskem stanju).

49. Razpršena poselitev je tip poselitve z nizko gostoto poselitve, ki predstavlja avtohtoni vzorec poselitve in se kot taka 
ohranja.

50. Sodobni hlev je sodobna stavba, ki ima, zaradi tehnoloških zahtev, večjo stavbno maso od klasičnih hlevov. Posledično ima, 
da stavba ne izstopa iz silhuete naselja, manjši naklon strešin (od 15° do 22°). Takšne stavbe ne sodijo v zavarovana vaška jedra.

51. Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi. Objekti spremljajoče dejavnosti morajo 
funkcionalno dopolnjevati objekte iz osnovne namenske rabe in se jih lahko umešča pod pogojem, da na osnovno namensko rabo 
nimajo negativnih vplivov.

52. Sonaravno urejanje vodotokov je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih vidikov.
53. Sprememba namembnosti objekta je sprememba dejavnosti v obstoječem objektu.
54. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 50% BTP namenjenih prebivanju.
55. Stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
56. Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, 

oziroma zemljiška parcela, ki je s tem odlokom namenjena za graditev.
57. Varovalni koridor gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo 

objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni dopustna. Dopustni so posegi v prostor pod pogoji tega odloka in s posebnim soglasjem 
pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.

58. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni 
posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.

59. Vodno zemljišče celinskih voda je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo 
posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Obsega osnovno strugo tekočih 
voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe ali do najvišjega prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, 
močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.

60. Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrževanje in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za odvzem in 
odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov.

61. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega 
pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Vrste vzdrževalnih del določajo 
predpisi s področja graditve objektov.
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62. Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, objekt, ki ima velike dimenzije, objekt, za katerega 
je obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi.

63. Zakonito zgrajeni objekt je objekt, ki je bil zgrajen na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj ali je bil zgrajen pred 
letom 1967.

64. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
65. Zelene površine naselja so urejene in opremljene (klopi, koši za smeti) ter z vegetacijo zasajene netlakovane površine. 

Namenjene so ureditvi okolice objektov, preživljanju prostega časa in prispevajo k urejenosti človekovega okolja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo 

predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi predpisi.
(3) Kadar se pomen izrazov iz prvega odstavka tega člena in iz drugih členov, ki so vsebinsko enaki izrazom iz zakonov in 

drugih državnih predpisov, zaradi spremembe teh aktov spremeni, se uporabljajo v svoji spremenjeni obliki.

5. člen
(enote urejanja prostora)

(1) Celotno območje MOK je razdeljeno na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), ki obsegajo naselje ali del naselja 
ali del odprtega prostora. Za posamezno enoto EUP je določena namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji.

(2) EUP so označene s črkovno oznako naselja ali naselja in dela naselja in tekočo številko EUP. Manjša območja znotraj 
EUP (podenote) so označena s črkovno oznako in tekočo številko EUP s poddelivko.

(3) IPN sestavljajo:
– EUP v naseljih: Babni vrt (BV), Bobovek (BO), Breg ob Savi (BRS), Britof (BR), Čadovlje (ČA), Čepulje (ČE), Golnik (GO), 

Goriče (GOR), Hrastje (HR), Ilovka (IL), Jama (JA), Jamnik (JAM), Javornik (JAV), Kokrica (KO), Kranj (KR), Lavtarski vrh (LV), 
Letenice (LE), Mavčiče (MA), Meja (ME), Mlaka pri Kranju (ML), Nemilje (NE), Njivica (NJ), Orehovlje (OR), Pangršica (PA), Planica 
(PL), Podblica (POD), Podreča (PO), Povlje (POV), Praše (PRA), Predoslje (PR), Pševo (PŠ), Rakovica (RA), Spodnja Besnica 
(SB), Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje (BI), Srakovlje (SR), Srednja vas – Goriče (SV), Suha pri Predosljah ((SU), Sveti Jošt 
nad Kranjem (JO), Šutna (ŠU), Tatinec (TA), Tenetiše (TE), Trstenik (TR), Zabukovje (ZAB), Zalog (ZA), Zgornja Besnica (ZB), 
Žablje (ŽAB) in Žabnica (ŽA);

– EUP so v naselju (mestu) Kranj razdeljene še na dele naselja: Kranj–avtocesta (KR AC), Kranj–Čirče (KR Č), Kranj–
Drulovka (KR D), Kranj–Jedro (KR J), Kranj–kanjon Kokre (KR K), Kranj–Labore (KR L), Kranj–obvoznica (KR O), Kranj–Planina 
(KR PL), Kranj–Primskovo (KR P), Kranj–Rupa (KR R), Kranj–Sava (KR SA), Kranj–Sever (KR SE), Kranj–Stražišče (KR ST), 
Kranj–Struževo (KR S), Kranj–Šmarjetna gora (KR Š), Kranj–Zlato polje (KR Z) in Kranj–železnica (KR Ž);

– EUP v krajini: Škofjeloško hribovje (ŠH), Sorško polje (SP) in Dobrave (DO).

II. SKUPNE DOLOČBE

1. OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA

6. člen
(namenska raba prostora)

(1) OPN za celotno območje MOK določa območja osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora. Območja namenske 
rabe so določena gleda na fizične lastnosti in predvideno rabo prostora.

(2) V EUP je podrobnejša in pod podrobnejša namenska raba določena na podlagi pretežne rabe prostora; v območju 
mesta Kranja s primestnimi naselji in v območju naselja Golnik pa na podlagi urbanističnega načrta (v nadaljevanju: UN) Kranj 
in UN Golnik.

7. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora)

1.1 OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ so razdeljena na naslednja območja podrobnejše in pod podrobnejše namenske rabe:

S območja stanovanj
so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim in se delijo na:

SSe stanovanjske površine eno- in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti

SSn stanovanjske površine stavb v nizu, ki so namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti

SSe(s) stanovanjske površine eno- in dvostanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi

SSv stanovanjske površine večstanovanjskih stavb, ki so namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi

 SB stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin 
prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov, in drugih socialnih skupin)

 SK površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju 

SK(k) površine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji in stanovanjem 
kmetij

 SP površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek

SP(s) površine počitniških hiš in stanovanjskih stavb, ki so namenjene za počitek in bivanje

C območja centralnih dejavnosti
so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju in se delijo na:
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CU osrednja območja centralnih dejavnosti, to so območja historičnih ali novih jeder, kjer gre pretežno za 
prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, 
verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje

CD(i) druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena izobraževanju 

CD(v) druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena opravljanju verskih obredov

CD(z) druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični dejavnosti

CD(t) druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena trgovski dejavnosti

I območja proizvodnih dejavnosti
so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim in se 
delijo na:

IP površine za industrijo, ki so namenjene industrijskim in proizvodnim dejavnostim

IG gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim 
dejavnostim

IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo 
rastlin in rejo živali

B posebna območja
so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno in se delijo na:

BT površine za turizem so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev

 BC športni centri so športne površine in objekti, ki so namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam

BD površine drugih območij, ki so namenjene večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom, 
prireditvenim prostorom in drugim podobnim dejavnostim

Z območja zelenih površin
so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja 
in se delijo na:

ZS površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu rekreaciji in športu na prostem

 ZP parki, to so urejena območja odprtega prostora v naselju

 ZD druge urejene zelene površine kot zeleni pasovi za zaščito oziroma drugo funkcijo

 ZK pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle

P območja prometne infrastrukture
so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa in se delijo na:

PC površine cest

PŽ površine železnic

PO ostale prometne površine

T območja komunikacijske infrastrukture
so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.

E območja energetske infrastrukture
so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike

 O območja okoljske infrastrukture
so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter 
ravnanja z odpadki

F območja za potrebe obrambe v naseljih
so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti za razmestitev, usposabljanje 
in delovanja vojske

A površine razpršene poselitve, kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih 
kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik 
strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja) in se delijo na:

A(sk) površine razpršene poselitve, ki so namenjene kmetijskim gospodarstvom

 A(s) površine razpršene poselitve, ki so namenjene bivanju

A(v) površine razpršene poselitve, ki so namenjene opravljanju verskih obredov

A(k) površine razpršene poselitve, ki so namenjene zavetiščem in kočam

A(p) površine razpršene poselitve, ki so namenjene poslovnim dejavnostim

█ razpršena gradnja, kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč (informacija o dejanskem stanju).
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1.2 OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, ki so razdeljena na naslednji območji podrobnejše namenske rabe:

K1 površine najboljših kmetijskih zemljišč
 K2 površine drugih kmetijskih zemljišč

1.3 OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ, ki so razdeljena na naslednje območje podrobnejše namenske rabe:

G območja gozdov
so zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov 
ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določene kot gozd

1.4 OBMOČJA VODA, ki so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

V območja površinskih voda
so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda

VC celinske vode
 VI območja vodne infrastrukture

so namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in 
podobno.

1.5 DRUGA ZEMLJIŠČA, ki so razdeljena na naslednja območja podrobnejše namenske rabe:

L območja mineralnih surovin
so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin

LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora
N območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami

f območja za potrebe obrambe
so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij in so določena kot območja 
izključne rabe

2. Skupni PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
2.1.1 Dopustne vrste objektov glede na namen ter vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen (v nadaljevanju: 

vrste objektov).

8. člen
(celotno območje OPN)

2.1.1.1 Na celotnem območju OPN, razen na vodnih in priobalnih zemljiščih, so dopustne naslednje vrste objektov:
– vrste objektov glede na namen:

– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te 
alineje, razen poljskih poti, ni dovoljena, izjemoma je ob rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti dopustna ureditev postajališč, 
javnih kolesarnic z nadstreškom s tlorisno površino največ 15 m² ter postavitev nadstrešnic za potnike na postajališčih s tlorisno 
površino največ 15 m²),

– objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, ki se ne urejajo z DPN ali OPPN,
– mostovi, viadukti, predori in podhodi (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dopustna le izjemoma 

ob rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti, na vodnih in priobalnih zemljiščih pa so objekti iz te alineje dovoljeni le kot objekti 
javne infrastrukture),

– jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug,
– nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami,
– hudourniške pregrade,
– stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov,
– gradnje novih objektov iz pete, šeste, sedme, osme in devete alineje te točke so na kmetijskih zemljiščih dopustne le 

izjemoma kot posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– grajena spominska obeležja, spomeniki, kipi, križi, kapelice (gradnja teh novih objektov na kmetijskih zemljiščih ni 
dovoljena),

– pomožni cestni objekti (gradnja teh novih objektov na kmetijskih zemljiščih je dovoljena le izjemoma ob rekonstrukcijah 
lokalnih cest in javnih poti),

– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (na kmetijskih zemljiščih je gradnja 
priključkov na cesto iz te alineje dopustna le izjemoma ob rekonstrukcijah lokalnih cest in javnih poti),

– kolesarske, peš, gozdne in podobne poti (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena; 
izjemoma je ob rekonstrukcijah lokalnih cest dopustna gradnja kolesarskih poti in pločnikov ob vozišču ceste),

– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje razen bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– grajene poljske poti in gozdne prometnice (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih gozdnih prometnic ni dovoljena),
– pomožni komunalni objekti, razen merilnih in regulacijskih postaj ter ekoloških otokov,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (na kmetijskih zemljiščih so dopustni le pomožni objekti 

za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti)),
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– pomoli (gradnja teh novih objektov na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena),
– začasni objekti: odri z nadstreškom in tribune za gledalce (iz montažnih elementov), pomoli, kot vstopno/izstopno mesto 

za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov (po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na 
katerem so bili zgrajeni).

9. člen
(stavbna zemljišča)

2.1.1.2 Na stavbnih zemljiščih so, poleg vrste objektov iz 8. člena tega odloka, po posameznih podrobnejših in pod 
podrobnejših namenskih rabah dopustne še naslednje vrste objektov:

(1) SSe – stanovanjske površine eno in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti:
– vrste objektov glede na namen:

– eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe in dvojčki,
– v stavbah je dopustna gradnja ali ureditev manjših (do dva zaposlena) poslovnih prostorov za dopolnilne oblike dela na 

domu,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) SSn – stanovanjske površine stavb v nizu namenjene bivanju brez spremljajočih dejavnosti:

– vrste objektov glede na namen:
– enostanovanjske stavbe v nizu in dvostanovanjske stavbe v nizu (z enim vhodom v stavbo) ter dvojčki,
– v stavbah je dopustna gradnja ali ureditev manjših (do dva zaposlena) poslovnih prostorov za dopolnilne oblike dela na 

domu,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) SSe(s) – stanovanjske površine eno- in dvostanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi:
– vrste objektov glede na namen:

– eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe in dvojčki,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strežbi hrane in pijače, stavbe za predšolsko vzgojo in 

osnovnošolsko izobraževanje, gasilski domovi, banke, pošte, trgovske stavbe (do 500 m2), stavbe za opravljanje verskih obredov, 
stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, zaklonišča ter stavbe za storitvene dejavnosti in delavnice, pod pogojem da obseg 
dejavnosti vključuje le do 5 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene 
stroje.

– nestanovanjske kmetijske stavbe in stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij le, če gre za posege na obstoječih kmetijah,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
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– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(4) SSv – stanovanjske površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi:
– vrste objektov glede na namen:

– večstanovanjske stavbe in večstanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strežbi hrane in pijače, stavbe s pisarnami in poslovnimi 

prostori, stavbe za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, gasilski domovi, pošte, banke, zavarovalnice, lekarne, 
trgovske stavbe (do 700 m2), garažne stavbe, zaklonišča, parkirišča, toplarne, kotlovnice, trgi, zelenice ter stavbe za storitvene 
dejavnosti pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 5 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih površin za tovorna 
vozila, avtobuse ali gradbene stroje,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(5) SB – stanovanjske površine za posebne namene:
– vrste objektov glede na namen:

– dom za starejše občane, študentski in dijaški domovi, socialno-varstveni zavodi in druge podobne nastanitvene stavbe,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: stavbe z oskrbovanimi stanovanji, lekarne, trgovske stavbe (do 300 m2), banke, gostinske 

stavbe namenjene strežbi hrane in pijače, garažne stavbe, zaklonišča, parkirišča, trgi in zelenice,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe, razen drvarnic in pokritih skladišč za lesna goriva,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(6) SK – površine podeželskih naselij:
– vrste objektov glede na namen:

– eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe ter nestanovanjske kmetijske stavbe,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe namenjene strežbi hrane in 

pijače ter penzioni, stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, stavbe za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, gasilski 
domovi, banke, pošte, trgovske stavbe (do 300 m2), stavbe za opravljanje verskih obredov, zaklonišča ter stavbe za storitvene 
dejavnosti, in delavnice pod pogojem, da obseg dejavnosti vključuje le do 5 zaposlenih in da dejavnost ne potrebuje parkirnih 
površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje,

– na površinah podeželskih naselij ni dopustna gradnja hlevov, za katera je po predpisih s področja varstva okolja, potrebno 
pridobiti okoljevarstveno soglasje,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– objekti za rejo živali,
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– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(7) SK(k) – površine kmetij:
– vrste objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilno dejavnost kmetij in eno- in 

dvostanovanjske prostostoječe stavbe pod pogojem, da so te sestavni del kmetijskega gospodarstva (kmetije),
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– objekti za rejo živali,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(8) SP – površine počitniških hiš:
– vrste objektov glede na namen: počitniške hiše,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(9) SP(s) – površine počitniških hiš in stanovanjskih stavb:
– vrste objektov glede na namen: počitniške hiše in eno stanovanjske prostostoječe stavbe,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– samostojna parkirišča,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(10) CU – osrednja območja centralnih dejavnosti:
– vrste objektov glede na namen: trgovske, gostinske, oskrbne, storitvene, gasilske, upravne in pisarniške stavbe, stavbe 

namenjene izobraževanju, otroškemu varstvu, znanstveno-raziskovalnemu delu, zdravstvu, kulturi in razvedrilu, opravljanju verskih 
obredov, stanovanjske stavbe, bencinski servisi, garažne stavbe, zaklonišča, parkirišča, trgi, parki in zelenice,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– majhne stavbe so dovoljene le k eno- in dvostanovanjskim stavbam,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov) so dovoljene le k eno- in dvostanovanjskim stavbam,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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(11) CD(i) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena izobraževanju:
– vrste objektov glede na namen:

– stavbe namenjene izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu delu,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: športne dvorane in športna igrišča, zdravstvene ambulante, garažne stavbe, zaklonišča, 

parkirišča, trgi in zelenice,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(12) CD(v) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena opravljanju verskih obredov:
– vrste objektov glede na namen: stavbe namenjene opravljanju verskih obredov s spremljajočimi objekti, ki služijo tej 

dejavnosti, parkirišča, trgi in zelenice,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški, vetrolovi,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(13) CD(z) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena zdravstveni in bolnišnični dejavnosti:
– vrste objektov glede na namen:

– zdravstvene in bolnišnične stavbe ter stavbe namenjene negovalnim bolnišnicam,
– spremljajoči objekti, ki služijo osnovni dejavnosti: lekarne, specializirane trgovine, bifeji, garažne stavbe, zaklonišča, 

parkirišča, trgi, zelenice in podobno,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(14) CD(t) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena trgovski dejavnosti:
– vrste objektov glede na namen:

– trgovske stavbe,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: gostinske stavbe namenjene strežbi hrane in pijače, pošte, banke, zavarovalnice, stavbe 

za storitvene dejavnosti, garažne stavbe, parkirišča, trgi in zelenice,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori in cirkus,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(15) IP – površine za industrijo:
– vrste objektov glede na namen:

– stavbe namenjene industriji, proizvodnji, obrti, skladiščenju, servisom in energetskim objektom,
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– stavbe spremljajočih dejavnosti: upravne stavbe podjetij, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice in bifeji, prometni 
terminali, bencinski servisi, garažne stavbe, zaklonišča in parkirišča,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti: montažni šotori in skladišča nenevarnih snovi,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(16) IG – gospodarske cone:
– vrste objektov glede na namen:

– stavbe namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, servisnim, in proizvodnim dejavnostim, 
energetski objekti (toplarne in kotlovnice) in bencinski servisi,

– stavbe spremljajočih dejavnosti: storitve, izobraževanje, okrepčevalnice in bifeji, garažne stavbe, zaklonišča in parkirišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti: montažni šotori in skladišča nenevarnih snovi,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(17) IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo:
– vrste objektov glede na namen: nestanovanjske kmetijske stavbe namenjene za intenzivno pridelavo rastlin, rejo živali 

in spravilo pridelka ter druge nestanovanjske kmetijske stavbe s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– objekti za rejo živali,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(18) BT – površine za turizem:
– vrste objektov glede na namen:

– gostinske stavbe namenjene turizmu in nastanitvam,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: specializirane trgovine, storitve namenjene turizmu, garažne stavbe, parkirišča, trgi in 

zelenice,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe razen drvarnic in pokritih skladišč za lesna goriva,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen lop in drvarnic),
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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(19) BC – površine za športne centre:
– vrste objektov glede na namen:

– stavbe za šport, športna igrišča, tribune in drugi gradbeno-inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: objekti za storitve ter specializirane trgovine za šport in rekreacijo, okrepčevalnice in 

bifeji, garažne stavbe in parkirišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti na smučiščih,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori in cirkus,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(20) BD – površine namenjene večjim nakupovalnim centrom, sejmiščem, zabaviščnim parkom in prireditvam:
– vrste objektov glede na namen: trgovske stavbe, sejemske dvorane in razstavišča, gostinske stavbe namenjene strežbi 

hrane in pijače, gasilske stavbe, stavbe s poslovnimi prostori, stavbe za storitvene dejavnosti, skladišča, bencinski servisi, garažne 
stavbe in parkirišča,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– nadstreški, vetrolovi, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori in cirkus,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(21) ZS – površine za oddih rekreacijo in šport:
– vrste objektov glede na namen:

– športna igrišča in drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas,
– stavbe spremljajočih dejavnosti: tribune za gledalce, okrepčevalnice in bifeji, pisarne, garderobe, sanitarije, parkirišča 

in podobno,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(22) ZP – parki:
– vrste objektov glede na namen: ureditev parkov, vrtov in drugih zelenih javnih površin s sprehajalnimi potmi in drugimi 

objekti vrtne arhitekture,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški, senčnice,
– pomožni objekti v javni rabi,
– vodnjaki, vodometi,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(23) ZD – druge urejene zelene površine:
– vrste objektov glede na namen: zasaditve za zaščito pred vetrom, protihrupne zelene bariere, zeleni obvodni pasovi in 

druge ozelenitve z varovalno funkcijo,
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– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– grajena oprema trim steze, protihrupne ograje,
– objekti za oglaševanje, razen v EUP KRL 19 in KR L 20,
– začasni objekti namenjeni prireditvam: montažni šotori,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(24) ZK – pokopališča:
– vrste objektov glede na namen: ureditev površin namenjenih pokopu in spominu na umrle, pokopališke stavbe 

s spremljajočimi objekti, stavbe za opravljanje verskih obredov, parkirišča in trgovske stavbe kot sestavni del dejavnosti 
pokopališča,

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– garaže, nadstreški, vetrolovi in stojnice za prodajo cvetja in sveč,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki.

(25) PC – površine cest:
– vrste objektov glede na namen: avtoceste, glavne ceste, regionalne ceste, lokalne ceste, in javne poti, mostovi, viadukti, 

predori, podhodi ter spremljajoči objekti in naprave cestno prometne infrastrukture;
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški – nadkrite čakalnice,
– objekti za razsvetljavo, drogovi,
– ograje,
– podporni zid,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– sezonski gostinski vrtovi so izjemoma dovoljeni v mestnem središču pod pogojem, da ne segajo v vozne površine,
– objekti za oglaševanje: obešanke na drogovih javne razsvetljave, čezcestni transparenti, svetlobne vitrine na avtobusnih 

postajališčih in prenosni objekti za oglaševanje.
(26) PŽ – površine železnic:
– vrste objektov glede na namen: železniške proge, železniške postaje ter spremljajoči objekti in naprave železniške 

infrastrukture vključno z zaklonišči,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški – nadkrite čakalnice,
– grajena urbana oprema, objekti za razsvetljavo, drogovi,
– ograje,
– podporni zid,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– objekti za oglaševanje: obešanke na drogovih javne razsvetljave, čezcestni transparenti, svetlobne vitrine na avtobusnih 

postajališčih in prenosni objekti za oglaševanje.
(27) PO – ostale prometne površine:
– vrste objektov glede na namen: površine in objekti (garažne hiše) za mirujoči promet, terminali, poligoni varne vožnje, 

avtobusne in železniške postaje z večnamenskimi stavbami bencinski servisi, zaklonišča in spremljajoči objekti prometne 
infrastrukture;

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekti za razsvetljavo, drogovi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– poligoni varne vožnje,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti: montažni šotori, cirkus in skladišča nenevarnih snovi,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(28) T – območja telekomunikacijske infrastrukture:
– vrste objektov glede na namen: stavbe in naprave za izvajanje komunikacij in zaklonišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– ograje,
– podporni zid,
– samostojna parkirišča,
– merilne in regulacijske postaje.

(29) E – območja energetske infrastrukture:
– vrste objektov glede na namen: energetski objekti in naprave ter zaklonišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– ograje,
– podporni zid,
– samostojna parkirišča,
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– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje.

(30) O – območja okoljske infrastrukture:
– vrste objektov glede na namen: objekti in naprave s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z 

nenevarnimi odpadki (zbiranje, sortiranje predelava in odlaganje odpadkov),
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi, prijavnice,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– merilne in regulacijske postaje,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(31) F – območja za potrebe obrambe v naseljih:
– vrste objektov glede na namen: vojašnice, obrambni objekti namenjeni za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske 

s spremljajočimi objekti in zaklonišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– garaže, nadstreški, vetrolovi, prijavnice,
– grajena urbana oprema, telefonske govorilnice, objekti za razsvetljavo, drogovi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– športno igrišče na prostem,
– merilne in regulacijske postaje in ekološki otoki,
– začasni objekti: montažni šotori in skladišča nenevarnih snovi,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2.1.1.3 Na površinah razpršene poselitve so, poleg vrste objektov iz 8. člena tega odloka, po posameznih pod podrobnejših 
namenskih rabah dopustne še naslednje vrste objektov:

(1) A(sk) – površine razpršene poselitve namenjene kmetijskim gospodarstvom:
– vrste objektov glede na namen: stanovanjske in nestanovanjske stavbe kmetij, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni,
– objekti za rejo živali,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.

(2) A(s) – površine razpršene poselitve namenjene bivanju:
– vrste objektov glede na namen: eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– ograje,
– podporni zid,
– samostojna parkirišča,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni.

(3) A(v) – površine razpršene poselitve namenjene opravljanju verskih obredov:
– vrste objektov glede na namen: stavbe namenjene opravljanju verskih obredov s spremljajočimi objekti, ki služijo tej 

dejavnosti in parkirišča,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– nadstreški, vetrolovi,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– vodnjaki, vodometi,
– samostojna parkirišča.
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(4) A(k) – površine razpršene poselitve namenjene zavetiščem in kočam:
– vrste objektov glede na namen: stavbe namenjene zavetiščem za živali ter planinske, lovske, ribiške, taborniške in druge 

koče z manjšimi okrepčevalnicami,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– grajen gostinski vrt,
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča.

(5) A(p) površine razpršene poselitve namenjene poslovnim dejavnostim:
– vrste objektov glede na namen: delavnice, skladišča, trgovine, servisi, stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori ter 

stanovanjske stavbe, ki lahko pripadajo tem poslovalnicam,
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– majhne stavbe,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave (razen kioskov),
– ograje,
– podporni zid,
– male komunalne čistilne naprave so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– nepretočne greznice so dovoljene le v skladu s 27. členom tega odloka,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje.

2.1.1.4 Stavbe spremljajočih dejavnosti, katerih gradnja je dovoljena v okviru območij posameznih podrobnejših namenskih 
rab iz podtočke 2.1.1.2 in 2.1.1.3 tega člena, ne smejo presegati 10% površine EUP. Na posamezni parceli, namenjeni gradnji, 
oziroma v posamezni stavbi spremljajoče dejavnosti ne smejo presegati 30% bruto etažnih površin osnovne dejavnosti.

2.1.1.5 Posamezne stavbe se, v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen, lahko gradijo kot eno namenske 
stavbe, lahko pa stavbe ali njihovi deli vključujejo tudi spremljajoče dejavnosti, katerih gradnja je dovoljena v okviru območij 
posameznih podrobnejših namenskih rab iz podtočke 2.1.1.2 in 2.1.1.3 tega člena.

2.1.1.6 Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave morajo biti postavljene na zemljiški parceli, 
ki pripada stavbi h kateri se gradijo.

10. člen
(kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča)

2.1.1.7 Na kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih so, poleg vrste objektov iz 8. člena tega odloka, po posameznih 
namenskih rabah dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev:

(1) K1 in K2 – kmetijska zemljišča:
– vrste objektov in drugih ureditev glede na namen:

– agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,
– sistemi za namakanje in osuševanje,
– vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže proti toči ter druga pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, premični 

tuneli in nadkritja, zaščitne mreže, lovske preže,
– sanacije gramoznic in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo,
– izjemoma kmetijske stavbe za rastlinsko predelavo, rejo živali in spravilo pridelka pod pogojem, da bo zanje uveljavljen 

OPPN za gradnjo kmetijskih objektov.
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen (na območjih K1 in K2):

– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– enostavni pomožni kmetijsko gozdarski objekti razen kleti in vinske kleti ter grajene gozdne prometnice,
– nezahtevni pomožni kmetijsko gozdarski objekti, razen kleti in vinske kleti le v 20-metrskem pasu okrog stavbnih zemljišč, 

na katerih je v okviru EUP dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti,
– grajeni rastlinjaki za potrebe kmetijske dejavnosti v 50-metrskem pasu okrog stavbnih zemljišč, na katerih je v okviru 

EUP dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetijske dejavnosti; izjemoma so dovoljeni tudi izven površin takšnega pasu, kadar 
znotraj le-teh rastlinjaka ni mogoče postaviti,

– koritasti silosi do 150 m2 tlorisne površine,
– podporni zidovi v okviru agromelioracij,
– začasni objekti: montažni šotori, cirkus in skladišča nenevarnih snovi (po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti 

prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni).
Na (območjih K2) so dovoljeni še:

– premični čebelnjaki kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno površino največ 20 m2.
(2) G – gozdne površine:
– vrste objektov glede na namen:

– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, sanacije degradiranega prostora, sanacije nelegalnih peskokopov, 
gramoznic in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo, krčitev gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha, pod 
pogojem, da se ne razvrednoti ekoloških in socialnih funkcij gozdov, objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;

– v varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi ter socialnimi funkcijami s 1. stopnjo 
poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za 
gospodarsko javno infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov;
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– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– gozdne vlake, kolikor se ne nahajajo na arheoloških območjih,
– planinske poti,
– pastirski stan,
– krmišča kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno površino 30 m2,
– grajene obore za rejo divjadi,
– napajalno korito,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– čebelnjaki kot enoetažni in pritlični objekti s tlorisno površino največ 20 m2, pri čemer je potrebno pridobiti mnenje pristojne 

čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, 
njegov investitor pa vpisan v register čebelarjev,

– grajena oprema trim stez in vadbena oprema,
– športna igrišča na prostem kot enostavni objekti, pod pogojem, da se z gradnjo ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske 

in reliefne značilnosti območja,
– na območju ribnikov so za potrebe ribištva dovoljeni še grajen gostinski vrt, sanitarna enota in kmečka lopa za potrebe 

ribištva, ki se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati ustrezne parkirne površine,
– postavljanje ograj v gozdu ali ob gozdu praviloma ni dovoljeno. V primeru zaščite vodnih zajetij, naravnih vrednot in 

kulturnih spomenikov je ograditev gozda, z dovoljenjem pristojnega zavoda, izjemoma dopustna.
(3) VC – vodne površine in priobalna zemljišča:
– vrste objektov glede na namen: objekti gospodarske javne infrastrukture, objekti grajenega vodnega javnega dobra, 

mostovi, brvi, mlini, žage in male hidroelektrarne, ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti 
površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, objekti potrebni za rabo voda, objekti namenjeni varstvu voda pred 
onesnaževanjem in objekti namenjeni obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;

– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:
– varovalna ograja,
– podporni zid,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(4) VI – območja vodne infrastrukture:
– vrste objektov glede na namen: visokovodni nasipi, pregrade in jezovi, zadrževalniki, zbiralniki, žage, mlini, male 

hidroelektrarne in objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih.
(5) LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora:
– vrste objektov glede na namen: objekti in naprave za pridobivanje mineralnih surovin s spremljajočimi objekti;
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– pokrita skladišča, nadstreški,
– ograje,
– podporni zid,
– samostojna parkirišča,
– začasni objekti: skladišča nenevarnih snovi.

(6) N – območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– vrste objektov glede na namen: objekti in naprave za izvajanje dejavnosti s področja varstva in zaščite pred naravnimi 

in drugimi nesrečami.
(7) f – območja za potrebe obrambe zunaj naselij, določena kot območja izključne rabe prostora:
– vrste objektov glede na namen: obrambni objekti in naprave za izvajanje dejavnosti s področja obrambe;
– vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

– pomožni obrambni objekti (pokrita skladišča, prijavnice),
– ograje,
– podporni zid,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– začasni objekti: montažni šotori in skladišča nenevarnih snovi.

2.1.2 Dopustne vrste gradenj

11. člen
(vrste gradenj)

2.1.2.1 Na celotnem območju OPN, razen na vodnih in priobalnih zemljiščih, so dopustne naslednje vrste gradenj:
– gradnja novih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen iz prve alineje 8. člena tega odloka;
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito 

zgrajenih stavb ter odstranitve objektov. Pri rekonstrukcijah objektov stavbne dediščine je potrebno predhodno izdelati posnetek 
obstoječega stanja. Odstranitve objektov ali delov objektov kulturne dediščine praviloma niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine;

– spremembe namembnosti na stavbnih zemljiščih zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova 
namembnost v skladu z dovoljeno namembnostjo stavb v posamezni EUP;

– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen 
iz druge alineje 8. člena tega odloka;

– na zakonito zgrajenih objektih, ki po vrsti objektov glede na namen niso v skladu z namensko rabo določeno v EUP, so 
dopustna le vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov ter spremembe namembnosti objektov, vendar le v skladu z 
namensko rabo določeno v EUP.

2.1.2.2 Na stavbnih zemljiščih so poleg vrste gradenj določenih v podtočki 2.1.2.1 tega člena, v skladu z dopustnimi vrstami 
objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov določenih v podtočki 2.1.1.2 iz 9. člena tega 
odloka, dopustne še naslednje vrste gradenj:
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– gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb, v območjih registrirane naselbinske dediščine 
so novogradnje in gradnje na mestu prej odstranjenega objekta dovoljene v skladu z varstvenim režimom te dediščine;

– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
2.1.2.3 Na površinah razpršene poselitve so poleg vrste posegov, določenih v podtočki 2.1.2.1 tega člena, v skladu z 

dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov določenih v podtočki 2.1.1.3 
iz 9. člena tega odloka, dopustne še naslednje vrste gradenj:

– dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb;
– gradnje na mestu prej odstranjenih objektov;
– gradnje novih objektov le, če se ohranja prepoznavne značilnosti prostora;
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
2.1.2.4 Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih so, poleg vrste gradenj določenih v podtočki 2.1.2.1 tega člena, v skladu z 

dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov določenih v prvem in drugem 
odstavku podtočke 2.1.1.7 iz 10. člena tega odloka, dopustne še naslednje vrste gradenj in ureditev:

– novogradnje in ureditve zemljišč s pripadajočimi objekti in napravami,
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
2.1.2.5 Na priobalnih in vodnih zemljiščih ter območjih vodne infrastrukture so, v skladu z dopustnimi vrstami objektov 

glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov določenimi v tretjem in četrtem odstavku podtočke 
2.1.1.7 iz 10. člena tega odloka, dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:

– gradnja novih objektov;
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) zakonito 

zgrajenih stavb ter odstranitve objektov;
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;
– za obstoječe zakonito zgrajene objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču so dovoljene rekonstrukcije, 

spremembe namembnosti in gradnje na mestu prej odstranjenih objektov, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska 
ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe 
voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega 
zemljišča ne zmanjšuje.

2.1.2.6 Na površinah nadzemnega pridobivalnega prostora, območjih za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in območjih za potrebe obrambe zunaj naselij so, poleg vrste gradenj določenih v podtočki 2.1.2.1 tega člena, v 
skladu z dopustnimi vrstami objektov glede na namen in dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih objektov določenih v petem, 
šestem in sedmem odstavku podtočke 2.1.1.7 iz 10. člena tega odloka, dopustne še naslednje vrste gradenj:

– gradnja novih objektov ter dozidave in nadzidave zakonito zgrajenih stavb;
– gradnje oziroma postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov.
2.1.2.7 (1) Na in ob stavbiščih razpršene gradnje so dopustne naslednje vrste gradenj:
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije in dozidave zakonito zgrajenih objektov, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v 

teh objektih, ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot ali za vnos novih dejavnosti. Dozidave so dopustne le na tistih zemljiščih, 
ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna zemljišča;

– gradnja oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: majhne stavbe, majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe 
pozidave, pomožni kmetijsko gozdarski objekti, ograje in podporni zid, pod pogojem, da se gradijo na funkcionalnih zemljiščih, ki 
pripadajo osnovnim objektom.

(2) V primeru, da v upravnem dovoljenju funkcionalno zemljišče ni bilo določeno, se funkcionalno zemljišče (parcelo, 
namenjeno gradnji) šteje površina stavbišča osnovnega objekta, pomnožena s faktorjem 3,5.

2.1.2.8 Na in ob stavbiščih, ki deloma segajo izven meje stavbnih zemljišč, so dopustne naslednje vrste gradenj:
– nadzidave zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da je višinski gabarit v skladu z določili, ki veljajo za EUP (znotraj stavbnih 

zemljišč), v kateri se deloma nahajajo;
– ureditve zelenih, parkirnih in manipulacijskih površin v 5 m pasu merjeno od roba stavbišča osnovnega objekta.

2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov

12. člen
(odmiki stavb)

2.2.1 Odmiki stavb – splošni pogoji:
– Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelne meje sosednjih zemljišč tako, da ni motena sosednja posest in da je možno 

vzdrževanje in raba stavbe v okviru zemljiške parcele, na kateri se gradi. Za odmik objekta od parcelne meje se šteje najkrajša 
razdalja med točko objekta (najbolj izpostavljeni nadzemni in podzemni deli stavb, vključujoč napušče, nadstreške, balkone in 
podobne gradbene elemente) in parcelno mejo.

– Pri določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb glede na tipologijo urbanističnega oblikovanja v EUP ali 
delu EUP.

– Ograje in podporni zid (razen ob javnih cestah) so lahko postavijo do meje zemljiških parcel, vendar tako, da se z gradnjo 
ne posega v sosednje zemljišče. Ograje, škarpe in podporni zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcel, če se lastniki zemljišč o 
tem pisno sporazumejo. Za postavitev ograj, škarp in podpornih zidov ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavca, ki 
določi ustrezne odmike (pri čemer je minimalni odmik 1.0 m) in ostale pogoje za gradnjo, tako da objekti ne ovirajo polja preglednosti 
in vzdrževanja cest.

– Nove stavbe, razen stavb v območjih IP, IG, IK, BT, BC in BD, morajo biti od cestnega telesa javnih cest oziroma regulacijske 
linije, kjer je ta določena oddaljene najmanj 5,0 m, oziroma v skladu s cestno-prometnimi predpisi, glede na kategorizacijo 
posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je možno le takrat, kadar morajo nove stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni 
liniji naselja ali dela naselja.

– Nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe, morajo biti od cestnega telesa javnih cest oziroma regulacijske linije, kjer je 
ta določena oddaljene najmanj 2,0 m. Določba ne velja za odmik garaž, in sicer na delu med uvozom v garažo in javno cesto kjer 
mora biti ta odmik najmanj 5,0 m.
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– Od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno tehnični in požarno 
varstveni pogoji. Pri postavitvi novih stavb je potrebno upoštevati vpad svetlobe, razdalje med stavbami, tako da se zagotavlja 
45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov. Stavbe morajo biti postavljene tako, da je, z upoštevanjem njihovega 
odmika od posestnih meja oziroma medsebojnega odmika, omejeno širjenje požara na sosednje objekte.

– Med javno cesto in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno cesto in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira 
pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na 
parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz.

– Objekti ob gozdnih zemljiščih morajo biti od sosednjega gozda odmaknjeni najmanj za višino odraslih dreves 
sosednjega gozda, v nasprotnem primeru morajo investitorji prevzeti odgovornost za poškodbe na njihovih objektih, ki jih 
lahko povzroči normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme in sanacije njihovih posledic.

2.2.2 Poleg splošnih pogojev iz točke 2.2.1 tega člena veljajo po posamezna območjih še naslednji pogoji:
2.2.2.1 Območja: SSe, SSe(s), SK, SK(k), SP, SP(s), A(sk), A(s) in A(k)
(1) Nove stavbe morajo biti od parcelne meje sosednjih zemljišč (razen ob javnih cestah) oddaljene najmanj 4,0 m, 

podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, najmanj 2,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m.
(2) Če so odmiki stavb manjši od zgoraj predpisanih, je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 

zmanjšani odmik utemeljiti. Manjši odmiki od predpisanih so možni:
– pri gradnji manj zahtevnih, vendar ne manj kot 2,5 m, in nezahtevnih objektov, če se z manjšim odmikom strinjajo 

lastniki sosednjih zemljišč in objektov, za kar mora biti, k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo manj 
zahtevnega objekta oziroma k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta, priloženo notarsko 
ali upravno overjeno soglasje;

– pri gradnji oziroma postavitvi enostavnih objektov, če se z manjšim odmikom strinjajo lastniki sosednjih zemljišč in 
objektov;

– pri gradnjah enostanovanjskih stavb, v primeru, da je stavba od meje sosednjega zemljišča oddaljena najmanj za 
polovico svoje višine (merjeno od terena do kapne lege), vendar ne manj kot 2,5 m;

– v primerih gradnje eno- ali dvostanovanjske stavbe, ki se bo v enakih višinskih gabaritih gradila na mestu prej 
odstranjene stavbe, pri kateri je odmik od meje sosednjih zemljišč enak ali večji kot je bil pri stavbi, ki se nadomešča, kar ne 
velja za odmike od javnih cest.

2.2.2.2 Območja SSn
Stavbe v nizu morajo biti v smeri niza postavljene ob posestne meje, kar pa ne velja za končne stavbe v nizu, ki morajo 

biti od posestnih meja oddaljene najmanj za polovico svoje višine (merjeno od terena do kapne lege). Za ostale odmike 
veljajo določbe iz točke 2.2.2 tega člena.

2.2.2.3 Območja SSv
Nove stavbe morajo biti od parcelne meje sosednjih zemljišč (razen ob javnih cestah) oddaljene najmanj za polovico 

svoje višine. Odmik podzemnih delov stavb, ki so v celoti vkopani, je najmanj 2,0 m, nezahtevnih in enostavnih objektov pa 
1,5 m.

2.2.2.4 Historična jedra
(1) V območjih historičnih mestnih oziroma vaških jeder z ohranjeno stavbno dediščino je pri določitvi lege stavbe 

potrebno slediti talni zasnovi jedra in obstoječim gradbenim linijam.
(2) V območjih naselbinske dediščine je treba ohranjati značilno obstoječo naselbinsko zasnovo (parcelacijo) in druge 

varovane elemente (lega objektov, odmiki od sosednjih zemljišč, gostota objektov); pozicija objektov na parceli mora biti 
skladna z zazidalno strukturo naselja; regulacijske črte morajo slediti obstoječim.

2.2.2.5 Območja: CU, CD(t), SB, CD(i), CD(v), CD (z) in A(v)
Odmiki stavb morajo biti v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ki urejajo posamezne dejavnosti. Če v normativih 

in standardih odmiki niso določeni, je min odmik stavb od parcelne meje sosednjih zemljišč (razen ob javnih cestah) 4,0 m, 
odmik podzemnih delov stavb, ki so v celoti vkopani, je najmanj 2,0 m, nezahtevnih in enostavnih pa objektov 1,5 m.

2.2.2.6 Območja: IP, IG, IK, BT, BC in BD
Nove stavbe morajo biti od parcelne meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 5,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 

1,5 m. Od meje cestnega telesa javnih cest morajo biti stavbe oddaljene najmanj 10,0 m, nezahtevni in enostavni objekti pa 3 m.
2.2.2.7 Območja ZS, ZK in A(p)
Za odmike stavb veljajo določbe prvega odstavka točke 2.2.2 tega člena.
2.2.2.8 Območja: T, E, O, F in PO
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in 

raba objektov v okviru zemljiške parcele, na kateri se gradi. Minimalen odmik nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelne 
meje sosednjih zemljišč je 1,5 m.

2.2.2.9 Območja: ZP, K, G
Minimalni odmik nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelne meje sosednjih zemljišč je 1,5 m.

2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in zmogljivosti objektov

13. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)

2.3.1 Gabariti stavb
(1)Tlorisni gabariti stavb se določijo glede na namen posamezne stavbe in so odvisni od velikosti parcele, namenjene 

gradnji, oziroma dopustnega faktorja zazidanosti ali izrabe parcele.
(2) V EUP z namensko rabo SP je maksimalna bruto tlorisna površina vsake etaže počitniške hiše 60 m2, majhne stavbe 

kot dopolnitev obstoječe pozidave lahko skupaj obsegajo tlorisno velikost 20 m2.
(3) V območjih naselbinske dediščine se morajo novogradnje, dozidave in nadzidave objektov prilagoditi varovanim 

objektom kulturne dediščine in ne smejo zmanjšati ali prizadeti varovanih vrednot.
(4) Dopustni višinski gabariti izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali dela naselja in 

so določeni v Prilogi 1 – Preglednica enot urejanja prostora, ki je sestavni del tega odloka.
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14. člen
(faktor izrabe in faktor zazidanosti parcele ter delež odprtih bivalnih površin)

2.3.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišč
(1) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je v EUP, glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture, določena s 

faktorjem izrabe (FI) in faktorjem zazidanosti (FZ) ter z deležem odprtih bivalnih površin (OBP) oziroma deležem zelenih površin 
(ZP) in je razvidna Priloge 1 – Preglednica enot urejanja prostora.

(2) Pri določanju velikosti stavb je potrebno upoštevati vsa določila glede: maksimalnega FI in FZ, minimalnega deleža OBP 
ali ZP ter maksimalne etažnosti stavb. V primeru, da FI omogoča etažnost, ki je večja od predpisane maksimalne etažnosti se kot 
kriterij skladnosti posega vzame maksimalna etažnost.

(3) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene 
rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževalna dela in spremembe namembnosti objektov, slednje so dovoljene takrat, kadar se ne 
povečuje število potrebnih parkirnih mest.

(4) V območjih naselbinske dediščine se praviloma ohranja obstoječi faktor zazidanosti. Za povečanje faktorja zazidanosti je 
potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje.

2.4 Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja

15. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)

2.4.1 Pogoji za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja ali dela naselja
2.4.1.1 Urbanistično oblikovanje – splošni pogoji
(1) Pri umeščanje novih stavb in drugih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati morfološke značilnosti posameznih 

območij. Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni EUP in se prilagoditi okoliškim 
objektom in ureditvam zlasti: glede na lego objektov na parceli, orientacijo objektov, odmike od sosednjih objektov, gradbene 
mase, naklon strešin, kritino in smeri slemen. Na pobočjih mora biti daljša stranica stavbe vzporedna s plastnicami. Zmanjšanje 
potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno orientacijo stavb in ustreznimi odmiki med njimi. Pri orientaciji, legi in 
smereh slemen objektov je potrebno upoštevati možnost izrabe sončne energije (upoštevati naklon in orientacijo strehe glede na 
vpadni kot žarkov).

(2) V urbanističnem delu posebnega dela projekta (PGD) je pri načrtovanju postavitve stavb, za okolico objekta (v radiju 
100 m), potrebno izdelati urbanistični vzorec na načrtu parcel ali ortofoto posnetku v merilu 1:1000 in postavitev nove prostorske 
ureditve vključiti v urbanistični vzorec.

(3) Poleg splošnih pogojev iz točke 2.4.1.1 tega člena za posamezne tipološke vzorce grajene strukture veljajo še naslednji 
pogoji:

2.4.1.2 Območja historičnih mestnih in vaških jeder
(1) Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve, ki ga tvorijo stavbe v gručah 

ali stavbe, ki so nanizane vzdolž prometnic, za katere je značilna postavitev na ali ob posestne meje. Ohranjati je potrebno 
obstoječe gradbene linije in značilne smeri slemen. Z novimi posegi se ne sme razvrednotiti obstoječih dominant in značilnih 
pogledov nanje.

(2) Prometne površine se morajo prilagajati vzorcu poselitve. Urejanje javnih površin mora izhajati iz lokalne tradicije 
oblikovanja (vaške lipe, kostanji, trgi, tlakovanja, urbana oprema, pešpoti). Ohraniti je potrebno vse oblike in vrste tradicionalnih 
ograj in kamnitih opornih zidov.

(3) Pri vaških historičnih jedrih je na robovih potrebno ohranjati obstoječo značilno avtohtono vegetacijo.
2.4.1.3 Območja gručaste zazidave
Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati obstoječi tradicionalni vzorec poselitve in arhitekturno oblikovanje, ki ga 

tvorijo stavbe v gručah. Z novimi posegi se ne smejo razvrednotiti obstoječe dominante in značilni pogledi. Na robovih naselij je 
potrebno ohranjati obstoječo značilno avtohtono vegetacijo.

2.4.1.4 Obcestna zazidava
Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati in dopolnjevati značilni vzorec postavitve stavb, ki so nanizane vzdolž 

prometnic. Ohranjati je potrebno obstoječe gradbene linije ob prometnicah in značilne smeri slemen.
2.4.1.5 Ulična zazidava
(1) Pri umeščanju novih stavb je potrebno ohranjati berljiv vzorec ulične (mrežne) zazidave. Prepoznavne gradbene linije je 

potrebno ohranjati. Če je za EUP ali del EUP značilna enotna orientacija slemen, je le-ta obvezna.
(2) Gradnja slepih cest praviloma ni dovoljena. Izjemoma so slepe ceste dovoljene, če imajo na zaključku urejena ustrezna 

obračališča.
2.4.1.6 Obodna (karejska) zazidava
To so območja z racionalno razporeditvijo stavb po obodu s skupnim notranjim prostorom (središčem) in tudi območja z 

enotnim konceptom zazidave. Pri umeščanju novih stavb je potrebno upoštevati prehode, vogale, orientacijo stavb glede na 
osvetlitvene razmere, prometne vplive ter ohranjati razmerja med javnim, poljavnim in zasebnim prostorom oziroma ohranjati 
enotni koncept zazidave.

2.4.1.7 Raščena območja
To so območja, katerih zasnova grajene strukture je naključna, vezana na lastništvo parcel, z neracionalno izrabo in 

neorganiziranimi dovozi. Umeščanje novih objektov mora zagotavljati bolj racionalno izrabo prostora s skupnimi dovozi do javnih 
cest. Slepe ceste morajo imeti urejena ustrezna obračališča.

2.4.1.8 Posebna območja
To so območja, ki predstavljajo grajeno strukturo, ki je pretežno namenjena stavbam splošnega družbenega pomena in 

drugim stavbam v javni rabi (stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe namenjene javni upravi, izobraževanju, zdravstvu, 
kulturi in opravljanju verskih obredov, športne dvorane, hoteli, večji nakupovalni centri, trgovske stavbe, gasilski domovi, gradovi, 
pokopališke stavbe itd.). Urbanistično oblikovanje mora biti podrejeno funkciji posameznih stavb. Postavitev stavb mora upoštevati 
predpisane normative in standarde za posamezne dejavnosti. Posebno pozornost je potrebno posvetiti javni in interni rabi, z 
zadostnimi zelenimi in parkirnimi površinami in pravilno orientacijo stavb.
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2.4.1.9 Svojevrstna območja
So območja, ki so podrejena funkciji ali tehnologiji stavb (skladišča, servisi, proizvodni in obrtno-delavniški objekti, farme, 

bencinski servisi, sejmišča, zabavišča, avtobusne in železniške postaje, garažni objekti, čistilne naprave itd.). Velikosti parcel, 
namenjenih gradnji, morajo zagotavljati zadostne parkirne in manipulativne površine glede na predvidene dejavnosti.

2.4.1.10 Razpršena poselitev
Predstavlja (avtohtoni) poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto poselitve in različnimi namenskimi rabami stavb. Pri gradnji 

novih objektov je potrebno ohranjati prepoznavne značilnosti prostora, glede na tipologijo stavb, strukturo kmetijskih površin, 
pasove vegetacije, gozdne robove, živice, drevesa, skupine dreves in naravne oblike terena tako, da se ne spremeni njihova 
oblika oziroma pojavnost v prostoru.

16. člen
(pogoji glede tipologije stavb)

2.4.2.1 Za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja je v po posameznih podrobnejših ali pod podrobnejših namenskih 
rabah potrebno upoštevati tipologijo stavb določeno v naslednji preglednici:

Podrobnejša ali 
podpodrobnejša 
namenska raba

Tipologija stavb

SSe
– eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– dvojčki
– sodobne prostostoječe eno- in dvostanovanjske hiše
– vile

SSn – hiše v nizu
– dvojčki

SSe(s)
– eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– dvojčki
– sodobne prostostoječe eno- in dvostanovanjske hiše
– vile
– posebne stavbe
– večnamenske stavbe

SSv – stolpiči in stolpnice
– prostostoječi bloki
– lamelni bloki
– terasni bloki
– karejski bloki
– posebne stavbe
– večnamenske stavbe

 SB – posebne stavbe
– hiše v nizu in dvojčki (za varovana stanovanja)
– večnamenske stavbe 

 SK – eno- in dvostanovanjske hiše vaškega tipa (stegnjen dom, dom na vogel, gručast dom)
– eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– sodobni hlevi, razen v območju zavarovanih vaških jeder
– posebne stavbe
– večnamenske stavbe

SK(k) – eno- in dvostanovanjske hiše vaškega tipa (stegnjen dom, dom na vogel, gručast dom)
– eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– sodobni hlevi, razen v območju zavarovanih vaških jeder

 SP – počitniške hiše 
SP(s) – počitniške hiše

– enostanovanjske prostostoječe hiše
 CU – historična jedra: hiše vaškega tipa, vile, posebne stavbe, večnamenske stavbe in hiše v 

nizu (v mestnih jedrih) in nestanovanjske kmetijske stavbe (v vaških jedrih)
– nova jedra: vile, prostostoječe hiše, sodobne prostostoječe hiše, hiše v nizu, bloki, 
stolpiči, stolpnice, posebne stavbe, večnamenske stavbe 

CD(i), CD(v),
CD(z), CD(t)
CD(k)

– posebne stavbe
– večnamenske stavbe 

IP – svojevrstne stavbe 
IG – svojevrstne stavbe

– posebne stavbe
– večnamenske stavbe 

IK – svojevrstne stavbe,
– nestanovanjske kmetijske stavbe
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Podrobnejša ali 
podpodrobnejša 
namenska raba

Tipologija stavb

BT in BC – posebne stavbe
– večnamenske stavbe 

BD – posebne stavbe
– svojevrstne stavbe

BB – v skladu z DPN in posebnimi določbami tega odloka
ZS – posebne stavbe malega merila 

 ZK – posebne stavbe 
A(s) – eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše

– počitniške hiše
– eno- in dvostanovanjske hiše vaškega tipa (stegnjen dom, dom na vogel, gručast dom)

A(sk) – eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– eno- in dvostanovanjske hiše vaškega tipa (stegnjen dom, dom na vogel, gručast dom)
– nestanovanjske kmetijske stavbe

A(v) – posebne stavbe
A(k) – posebne stavbe malega merila
A(p) – svojstvene stavbe

– eno- in dvostanovanjske prostostoječe hiše
– večnamenske stavbe 

T, E, O – svojevrstne stavbe
F, f – svojevrstne stavbe
PO, PŽ – večnamenske stavbe

– posebne stavbe
2.4.2.2 Na vseh območjih, navedenih v prejšnji točki tega člena, so dovoljene tudi gradnje ali postavitve nezahtevnih in 

enostavnih objektov v skladu z določili 9. člena tega odloka.

17. člen
(podrobnejši pogoji glede tipologije in arhitekturnega oblikovanja objektov)

2.4.3 Stavbni tipi in pogoji za arhitekturno oblikovanje
2.4.3.1. Hiša vaškega tipa:
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi lomljen v obliki črke »L« 

pod pogojem, da je eden izmed krakov prepoznavno daljši od drugega. S prizidavami se ne sme porušiti zgoraj predpisanega 
gabarita.

– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim 
terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer je kota pritličja največ 
0,30 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), višina kapu 
pa največ 6,00 m nad koto pritličja. Na terenu v naklonu se kota pritličja meri od najvišjega dela terena. Nadzidave stavb se lahko 
izvaja le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin 
upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe ne izstopajo iz prepoznavne silhuete naselja.

– Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in lomljene strešine niso 
dovoljene. Naklon strešin je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna streha. Strešna 
kritina je sive barve, glazirane kritine niso dovoljene. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je ta takrat 
obvezna. Odpiranje strešin je dovoljeno le v obliki klasičnih frčad. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 
1/3 dolžine te strešine. Frčade morajo imeti isti naklon in isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne 
strehe. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprtin 
izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa s strešnimi okni.

– Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom 
(tradicionalna oblika napušča). Kap je dopustno tudi zapreti v vodoravni ravnini, vendar tako, da se debelina kapa ne povečuje.

– Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane v lepih razmerjih 
(značilne so poudarjene vratne in okenske odprtine ipd.). Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod pogojem, da 
njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na sodoben način). Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah 
stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Balkonske 
ograje morajo biti preproste, izvedene z lesenimi, vertikalno položenimi deskami (razmik med deskami ne sme biti večji od 5 cm). 
Na obstoječih stavbah so dopustne tudi, oblikovno sicer neznačilne, tehnične rešitve, ki so potrebne za odpravo arhitekturnih ovir 
funkcionalno oviranih oseb (dvigala …). Stolpiči, večkotni, okrogli ali elipsasti izzidki ter okrogli ali elipsasti balkoni niso dovoljeni. 
Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo. Uporaba materialov in izbor barv morata upoštevati 
lokalne značilnosti. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade 
mora biti določena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive, izstopajoče barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih 
ploščic niso dovoljene.

– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi 
tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, na stavbah kulturne dediščine morajo biti le-ti postavljeni 
vzporedno s strešino, pri ostalih stavbah pa je to le priporočilo.
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2.4.3.2. Prostostoječa hiša:
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi lomljen. Na območjih pretežno 

realiziranih izvedbenih prostorskih aktov (ki se sedaj urejajo s tem prostorskim aktom) mora načrtovana tlorisna zasnova slediti 
obstoječim tlorisnim zasnovam.

– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim 
terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na najvišjem 
delu ne sme presegati višine 7,40 m nad terenom. Na terenu v naklonu se kota kapu meri na najnižjem delu terena. Nadzidava 
stavb se lahko izvaja le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane 
dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.

– Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega 
naklona v primeru lomljenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in lomljene strešine niso 
dovoljene. Naklon strešin je dovoljen v razponu od 30° do 45° z upoštevanjem prevladujočega naklona v prostorski enoti. Strehe 
nad prizidki morajo imeti enake naklone kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove. Strešna kritina je sive barve (pri 
zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). S strešniki je treba ustvariti 
drobno teksturo. Nadstreški nad vhodi so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°).

– Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade 
morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni 
strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

– Arhitekturno oblikovanje stavb mora upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP (kvalitetne oblike ograj, napuščev, značilne 
vratne in okenske odprtine). Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti 
določena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive, izstopajoče barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic 
ter gradnja stolpičev ni dovoljena. Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno.

– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi 
tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, na stavbah kulturne dediščine morajo biti le-ti postavljeni 
vzporedno s strešino, pri ostalih stavbah pa je to le priporočilo. Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na 
stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (senčila, nadstreški, balkonske ograje).

2.4.3.3. Sodobna prostostoječa hiša (pasivna hiša, energetsko varčna hiša …):
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti praviloma podolgovat, lahko je tudi lomljen ali strukturiran na drugačen način.
– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen (K) + P + M ali nadstropen (K) + P + 1 + M, pri čemer mansardni del z ravno streho 

ne sme presegati 60% osnovnega tlorisa stavbe.
– Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da 

nova stavba ne bo izstopala iz prepoznavne silhuete naselja.
– Strehe so lahko dvokapnice ali enokapnice z ali brez napušča, ravne strehe ali sestavljene strehe v primeru lomljenega 

tlorisa. V primeru postavitve in vgradnje fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov mora biti naklon strehe podrejen tehnološkim 
zahtevam izkoriščanja sončne energije. Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno, 
steklo in steklu podobni brezbarvni materiali).

– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti 
določena v gradbenem dovoljenju).

– Oblikovanje balkonskih ograj in napuščev upošteva sodobne trende oblikovanja, prav tako oblikovanje fasad (večje 
zastekljene površine …). Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad 
(senčila, nadstreški, balkonske ograje).

– Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno.
– Dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
2.4.3.4. Dvojček:
– Dvojček je stanovanjska stavba z dvema enakima stanovanjskima enotama, ki se z eno stranico stikata na parcelni meji. 

Dvojček tvori eno gradbeno telo z dvemi ločenimi stanovanjskimi enotami in dvema ločenima vhodoma.
– Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo.
– Dozidave stavb so dovoljene, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda ne pa za dodajanje novih stanovanjskih enot 

ali vnos novih dejavnosti. Dozidave so dovoljene le v zrcalni obliki na obeh straneh stavbe.
– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim 

terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na najvišjem 
delu ne sme presegati 7,40 m nad terenom. Na terenu v naklonu se kota kapu meri od najnižjega dela terena. Nadzidave dvojčka so 
možne za celotno stavbo, vendar le do predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine stavbe je potrebno poleg predpisanih 
dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako, da dvojček ne izstopa iz prepoznavne silhuete naselja.

– Obliko in naklon strehe ter kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Streha stavbe mora biti 
enotno oblikovana. Strehe so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V naseljih ali 
delih naselij z neenotno oblikovanimi strešinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Šotoraste in lomljene strešine niso 
dovoljene. Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni 
brezbarvni materiali). V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je takrat ta obvezna. Odpiranje strešin je 
dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade morajo imeti isto kritino kot 
osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 
1/3 dolžine te strešine.

– Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
– Arhitekturna zasnova dvojčka mora biti enotna. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. 

Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.
– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti 

določena v gradbenem dovoljenju).
– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, 

da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe. Sončni zbiralniki morajo biti praviloma postavljeni vzporedno s 
strešino, oziroma enakega naklona za celotno stavbo.
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2.4.3.5. Vila:
– Zasnova tlorisa je praviloma kvadratna, lahko pa tudi členjena z manjšimi izzidki.
– Višinski gabarit je dovoljen do (K) + P + 1 + M.
– Oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene so enokapnice, dvokapnice, štirikapnice, ravne ter druge oblike 

streh. Strešna kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je ta takrat obvezna. Odpiranje 
strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in klasičnih frčad. Frčade morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati 
slemena osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

– Arhitekturno oblikovanje stavbe je razkošno. Fasade so lahko členjene z rizaliti. Pri oblikovanju novih objektov naj se uporablja 
tradicionalne materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z lesom, leseni stavbni elementi; od pločevin je dovoljen baker). 
Oblikovanje dozidav in nadzidav je potrebno prilagoditi osnovni stavbi pri čemer je potrebno upoštevati njene prostorske in likovne 
kvalitete ter oblikovati zaključeno celoto. Pri posegih na obstoječih vilah je potrebno uporabljati avtentične materiale.

– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti 
določena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive, izstopajoče barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic 
niso dovoljene.

– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov tako, da le-ta ne razvrednoti podobe vile.
2.4.3.6. Hiše v nizu:
– Gradnja stavb v nizu je nizka strnjena gradnja najmanj treh stanovanjskih enot, enakih gabaritov, ki se stikajo na parcelnih 

mejah parcel, namenjenih gradnji. Vsaka stanovanjska enota ima spredaj dvorišče za dostop, parkirišče ali garažo, zadaj pa 
intimni bivalni vrt.

– Tlorisni gabarit stavbe je podolgovat oziroma ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave stavb so dovoljene samo pri 
končnih enotah.

– Višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, z gabaritom (K) + P + M, pri čemer je kota pritličja največ 1,20 m nad raščenim 
terenom, višina kolenčnega zidu je največ 1,20 m, ali nadstropen z gabaritom (K) + P + 1 + M, pri čemer kota kapu na najvišjem 
delu ne sme presegati 7,40 m nad terenom. Na terenu v naklonu se kota kapa meri od najnižjega dela terena. Nadzidave stavb so 
možne za celoten niz oziroma v oblikovno usklajenem ritmu, vendar le do predpisanega višinskega gabarita. Pri določanju višine 
stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da nove stavbe ne izstopajo iz 
prepoznavne silhuete naselja.

– Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja. Strehe stavb morajo biti enotno 
oblikovane. Strehe stavb so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice v primeru lomljenega tlorisa. V naseljih ali delih 
naselij z neenotno oblikovanimi strešinami so dovoljene tudi enokapne ali ravne strehe. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. 
Strešna kritina je sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali) 
in mora biti enaka za celotni niz. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je takrat ta obvezna.

– Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade 
morajo imeti isto kritino kot osnovna streha in ne smejo presegati slemena osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni 
strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine. Fotovoltaične celice in sončni sprejemniki morajo biti praviloma postavljeni 
vzporedno s strešino, oziroma enakega naklona za celoten niz.

– Strehe nad prizidki morajo biti v enakem naklonu in enaki kritini kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove.
– Arhitekturna zasnova niza mora biti enotna. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih 

zemeljskih tonov (barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju).Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih 
ploščic niso dovoljene. V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase. Stavbe so lahko 
grajene klasično ali montažno. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovnim nizom.

2.4.3.7. Počitniška hiša:
– Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat, bruto tlorisna površina vsake etaže je maksimalno 60 m2.
– Dozidave obstoječih počitniških hiš so dovoljene le do dopustne tlorisne površine.
– Višinski gabarit počitniške hiše je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer višina kapu na najvišjem delu ne sme presegati 5,40 m 

nad terenom.
– Strehe počitniških hiš so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice in vzporedne s plastnicami. Naklon strešin je 

dovoljen v razponu od 35° do 45°. Lomljene in šotoraste strehe niso dovoljene. Strešna kritina je sive barve, glazirane kritine niso 
dovoljene. Odpiranje streh je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Strešine frčad morajo imeti iste naklone in kritino ter ne smejo 
biti višje kot je osnovna streha. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine. Nadstreški 
nad vhodom so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (~ 8°). Fotovoltaične celice in sončni sprejemniki morajo biti postavljeni 
vzporedno s strešino. Strehe nad prizidki so dovoljene le kot podaljški osnovne strehe.

– Arhitekturna zasnova mora izhajati iz oblikovanja značilne lokalne tradicije. Napušči ne smejo tvoriti masivnih elementov, 
balkonske ograje pa naj imajo vertikalno položene deske. Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših 
peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju). Fasadne obloge iz umetnega kamna, 
keramičnih ploščic in fasadne opeke niso dovoljene. Objekti so lahko zgrajeni klasično ali montažno. Dozidave počitniških hiš 
morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.

2.4.3.8. Nestanovanjske kmetijske stavbe:
– Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 1:1,8, razen pri sodobnih 

hlevih, kjer je razmerje stranic vsaj 1:1,5. Razmerje stranic pri pomožnih kmetijskih stavbah je vsaj 1:1,3.
– Višinski gabarit objekta je dovoljen do (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer je kolenčni zid maksimalne višine 

0,6 m. Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da objekt ne izstopa iz prepoznavne 
silhuete naselja.

– V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase.
– Obliko, naklon, kritino in smer slemena je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja.
– Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru lomljenega tlorisa so strehe lahko 

sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ali večkapne) strehe in lomljene strešine 
niso dovoljene.

– Naklon strešin je dopusten v razponu od 30° do 45°, razen pri sodobnih hlevih, kjer je dopusten naklon od 15°do 22°. Strešna 
kritina je sive barve. V primerih, da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je ta takrat obvezna. Pritlična dozidava na 
čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho.
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– Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna dolžina 
frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

– Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi. Na območju vaške zazidave pa so napušči lahko oblikovani 
tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).

– Arhitekturno oblikovanje na območju vaške zazidave mora izhajati iz lokalne tradicije. Barva fasade mora biti iz spektra 
svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju).Vsiljive, 
izstopajoče barve fasad niso dovoljene, deli stavbe so lahko leseni; dolge fasade pa je potrebno členiti s slopi. Fasadne obloge 
iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene. Dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno 
stavbo.

– Dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi 
tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, na stavbah kulturne dediščine morajo biti le-ti postavljeni 
vzporedno s strešino, na ostalih stavbah pa je to le priporočilo.

2.4.3.9. Blok (prostostoječi, lamelni, terasni):
– Tlorisni gabarit bloka je podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:2, kar ni nujno za terasni blok. Lamelni blok sestavlja več 

blokov. Dozidave so dovoljene le k lamelnim blokom.
– Višinski gabarit bloka mora upoštevati obstoječe vertikalne gabarite dela naselja tako, da nove stavbe ne izstopajo iz 

prepoznavne silhuete naselja. To pravilo je potrebno upoštevati tudi pri nadzidavah stavb. Strehe so lahko ravne ali v naklonu 
poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne EUP mora biti enotno. Strešna kritina je sive barve. V primerih, 
da v določenem delu naselja prevladuje rdeča kritina, je ta takrat obvezna. Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in 
frčad, ki morajo biti na posameznem bloku enotno oblikovane. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh ali več etažah je 
spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, vse ostale vrste pa le v obliki strešnih oken. Skupna dolžina frčad na posamezni 
strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.

– Arhitekturno oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP. 
Dovoljene so zasteklitve obstoječih balkonov, ki naj bodo izvedene enotno na celotnem objektu. Barva fasade mora biti iz spektra 
svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive 
in izstopajoče barve fasad niso dovoljene.

– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov.
2.4.3.10. Stolpič in stolpnica:
– Tlorisni gabarit je kvadraten praviloma v razmerju stranic 1:1.
– Dozidave niso dovoljene.
– Višinski gabarit stolpiča je do K + P + 8, stolpnice pa nad K + P + 8. Višinski gabarit stolpiča mora upoštevati maksimalni 

vertikalni gabarit v EUP. To pravilo je potrebno upoštevati tudi pri nadzidavah stavb. Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih 
oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne EUP mora biti enotno.

– Arhitekturno oblikovanje stolpiča mora upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP. Dovoljene so zasteklitve obstoječih balkonov, 
ki naj bodo izvedene enotno na celotnem stolpiču.

– Barva fasade mora biti iz spektra svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih zemeljskih tonov (barva fasade mora biti 
določena v gradbenem dovoljenju). Vsiljive in izstopajoče barve niso dovoljene.

– Arhitekturno oblikovanje stolpnice se določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.
– Stolpnice se lahko umeščajo v prostor takrat kadar želimo z njeno postavitvijo oblikovati novo prostorsko dominanto, v 

takem primeru je dovoljeni maksimalni višinski gabarit v EUP lahko presežen. Za urbanistično umestitev je potrebno izdelati OPPN.
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki morajo biti praviloma skriti za fasadnimi 

venci.
2.4.3.11. Posebne stavbe:
– To so stavbe splošnega družbenega pomena in druge stavbe v javni rabi.
– Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji stavb ter normativom za posamezne vrste stavb.
– Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici 

se ne štejejo zvoniki, dimniki in gasilski stolpi). Določila prejšnjega stavka ni potrebno upoštevati, kadar objekt predstavlja novo 
prostorsko dominanto (cerkev …). Takšen objekt se določi z izbrano varianto pridobljeno z javnim ali vabljenim natečajem.

– Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik ali obdelave.
– Arhitekturno oblikovanje mora upoštevati kvalitetno oblikovanje v EUP oziroma ga lahko v kvaliteti tudi presega.
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki morajo biti praviloma skriti za fasadnim 

vencem.
2.4.3.12. Svojevrstne stavbe:
– Stavbe običajno tvorijo velike stavbne mase (industrijske stavbe, skladišča, nakupovalni centri, vojaški objekti …).
– Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji in tehnologiji za posamezne vrste stavb.
– Dovoljeni maksimalni višinski gabariti ne smejo presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici 

se ne štejejo zvoniki, dimniki in gasilski stolpi). Prav tako stavbe ne smejo prekrivati pomembnih vedut, pogledov na kvalitetne 
stavbe in dominante.

– Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.
– Arhitekturno oblikovanje večjih stavbnih mas mora biti na fasadi členjeno z vertikalnimi slopi.
– Dovoljena je postavitev in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov.
2.4.3.13. Večnamenske stavbe:
Večnamenske stavbe so namenjene različnim dejavnostim. Arhitekturno oblikovanje teh stavb mora biti skladno z arhitekturnim 

oblikovanjem drugih stavb v EUP.
2.4.3.14. Posebne stavbe malega merila:
Tlorisni in višinski gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji posamezne vrste stavb in običajno tvorijo majhne stavbne 

mase (planinske, lovske in druge koče, sanitarije, garderobe, okrepčevalnice …), oblikovanje stavb in uporaba materialov morata 
izhajati iz lokalne tradicije.

2.4.3.15. Drvarnice, garaže, steklenjaki, nadstreški, ute, lope…
Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreški, ute in lope, ki niso enostavni ali nezahtevni objekti, je potrebno upoštevati 

naslednje pogoje za oblikovanje:
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– tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,3, razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi, za katerega 
je potrebno upoštevati določila za osnovni objekt;

– višinski gabarit stavbe je pritličen, podstrešje je lahko izkoriščeno, vendar ne za stanovanjske namene. Kota pritličja je 
največ 0,30 m nad terenom, kota vrha kapne lege pa največ 3,30 m nad pritličjem;

– streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in 
nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Nadstreški so 
lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°);

– napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, oziroma enaki kot pri osnovnem objektu;
– za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih 

sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt.

18. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja javnih zelenih površin)

2.4.4 Oblikovanje in dimenzioniranje javnih zelenih površin
(1) Delež odprtih bivalnih površin vključuje najmanj 50% zelenih površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin 

(npr. trg, ploščad, igrišče). Tlakovanih površin je lahko izjemoma tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske ploščadi, vendar 
delež zelenih površin ne sme biti manjši kot 20%.

(2) V okolici javnih objektov in na javnih zelenih površinah zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in rastlin, ki imajo 
strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrst, ni dovoljeno.

(3) Priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2 (vendar ne manj kot 100 m2). Najmanjša priporočljiva velikost igrišča za 
igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m2. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic.

(4) Pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji je na parceli, namenjeni gradnji, potrebno zagotoviti najmanj 40 m2 igralne 
površine. Pri stavbah z več kot 13 stanovanji pa za vsako stanovanje 3 m2 igralne površine.

(5) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) je potrebno zagotoviti na vsako posteljo najmanj 8 m2 zelenih površin.
(6) Kadar je zaradi gradnje novega objekta v območju mesta Kranj potrebno odstraniti obstoječa drevesa, je na parceli, 

namenjeni gradnji, odstranjena drevesa potrebno nadomestiti z enakim številom dreves. Zasaditev drevesne vegetacije na 
parkiriščih se ne šteje za odprte bivalne površine.

(7) Obstoječe drevorede je potrebno ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je potrebno 
nadomestiti oziroma sanirati.

(8) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je potrebno 
nadomestiti oziroma sanirati.

19. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme in spominskih obeležij)

2.4.5 Oblikovanje grajene urbane opreme in grajenih spominskih obeležij
(1) Grajena urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine morajo biti v naselju ali 

delu naselja oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš.

(2) Za nadkrite čakalnice na avtobusnih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreški, klopi, koše za odpadke, luči javne 
razsvetljave v naseljih, ulične, turistične in usmerjevalne table ter druge elemente urbane opreme je potrebno izdelati strokovno 
podlago, s katero bodo podane usmeritve za njihovo umeščanje v prostor in oblikovanje.

(3) Grajena spominska obeležja, turistične oznake, vodnjaki, skulpture in druge prostorske inštalacije morajo biti locirani tako, 
da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne 
ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

(4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi ter izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino. Podpore 
nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih znakov morajo stati v liniji robnika pločnika oziroma neposredno ob njem.

20. člen
(pogoji umeščanja objektov za oglaševanje)

2.4.6 Objekti za oglaševanje
(1) Objekti za oglaševanje so namenjeni nameščanju ali posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih in podobno. 

Glede na obliko in vrsto se delijo na enostavne, nezahtevne in manj zahtevne objekte.
(2) Enostavni objekti za oglaševanje so:
– obešanke na drogovih javne razsvetljave, velikosti največ 2,0 m2;
– čezcestni transparenti velikosti do 8,0 m x 1,0 m;
– svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih ali samostoječe površine do 2,1 m²;
– prenosni objekti za oglaševanje velikosti do 1,0 m²;
– plakatni panoji velikosti do 2,8 m²;
– reklamni jumbo panoji velikosti do 12 m²;
– reklamni rollo panoji velikosti do 12 m²,
– reklamni roto panoji velikosti do 12 m²,
– gradbiščne zavese;
– reklamni stolpi (totemi) do višine 5,0 m.
(3) Nezahtevni objekti za oglaševanje so:
– reklamni jumbo panoji velikosti do vključno 40 m²;
– reklamni rollo panoji velikosti do vključno 40 m²,
– reklamni roto panoji velikosti do vključno 40 m²,
– reklamni stolpi (totemi) do višine 6,0 m.
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(4) Manj zahtevni objekti za oglaševanje so:
– veliki panoji velikosti od 40 m² do 90 m²;
– veliki reklamni stolpi (totemi) nad 6,0 do 15 m višine.
(5) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov za oglaševanje je, v skladu z dopustnimi vrstami nezahtevnih in enostavnih 

objektov glede na namen opredeljenih v 9. člena tega odloka, dovoljena na stavbnih zemljiščih.
(6) Veliki reklamni stolpi kot manj zahtevni objekti se lahko umeščajo na stavbnih zemljiščih, v neposredni bližini objekta, ki 

se oglaša, vendar ne v območjih kulturne dediščine.
(7) Za vse objekte za oglaševanje velja, da ne smejo:
– vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati;
– presegati merila okoliške arhitekture;
– zakrivati pogledov na kulturno oziroma naravno dediščino in na večje zelene površine;
– ovirati in ogrožati prometno varnost, kar velja tudi v času lepljenja plakatov;
– biti nameščeni na kozolce, skednje, hleve in na podobne gospodarske objekte ter v drevorede;
– biti nameščeni na oblikovane fasade objektov;
– biti osvetljeni v nasprotju s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaževanje.

21. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)

2.4.7 Mirujoči promet
(1) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge oblike vegetacije. 

Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami 
tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna parkirišča v času prireditev. Iz utrjenih površin mora biti 
zagotovljena ustrezna ureditev odvajanja padavinskih voda preko lovilcev olj in usedalnikov v površinske vodotoke oziroma v 
ponikovalnice.

(2) Parkirne in manipulativne površine morajo biti z ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste različni, fizično ločene 
od cestnega sveta. Manipulativne površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno 
vključevanje vozil na javno cesto.

(3) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in pri spremembi namembnosti vseh stavb je potrebno na parceli, namenjeni gradnji, 
zagotoviti zadostne parkirne površine ali garažna mesta, tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in obiskovalce. Priporočljiva 
je gradnja garaž v kletnih etažah oziroma gradnja (večetažnih) podnivojskih površin za mirujoči promet.

(4) Pri izračunu parkirnih mest je potrebno, glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število 
parkirnih mest (v nadaljevanju: PM)

enostanovanjske stavbe 2 PM
dvostanovanjske stavbe 4 PM
dvojček 4 PM
večstanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje + 1 PM/10 stanovanj
počitniške hiše 1 PM
dom za starejše 1 PM/5 postelj
vrtci, šole 2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena
športna igrišča 1 PM/250 m² površine igrišč
zdravstveni domovi 1 PM/2 zaposlena + 1 PM na 30 m² koristne površine
bolnišnice 1 PM/2 zaposlena + 1 PM/5 postelj
prireditveni prostori 1 PM/5 sedežev
cerkve 1 PM/20 sedežev
trgovine 1 PM/30 m² koristne prodajne površine + 1 PM/2 zaposlena, najmanj pa 2 PM
gostilne 1 PM/4 sedeže + 1 PM/2 zaposlena
gostilne s prenočišči 1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev
obrtni in industrijski objekti 1 PM/50 m² neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
skladišča 1 PM/100 m² neto površine ali 1 PM/2 zaposlena
poslovni prostori s strankami 1 PM/30 m² neto površine
poslovni prostori brez strank 1 PM/2 zaposlena
pokopališča 1 PM/30 grobov.

(5) Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, 
mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 
površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno 
zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi 
tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž.

(6) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5% PM 
rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru da je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1PM za vozila oseb 
z invalidskimi vozički. Pri večstanovanjskih objektih je na vsako deseto stanovanje potrebno zagotoviti 1 PM za vozila oseb z 
invalidskimi vozički.

(7) Dovoljena je gradnja manjkajočih parkirnih mest na pripadajočih zemljiščih k obstoječim zakonito zgrajenim stavbam, ob 
upoštevanju minimalnega deleža zelenih površin oziroma minimalnega deleža odprtih bivalnih površin.
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22. člen
(pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih objektov)

2.4.8. Oblikovalska izhodišča za oblikovanje gradbeno-inženirskih in infrastrukturnih objektov in naprav:
– Infrastrukturne sisteme je potrebno načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri posegih v prostor, kjer je vidna 

izpostavljenost neizogibna je potrebno zagotoviti kakovostno oblikovanje in pretehtano umestitev v prostor.
– Pri načrtovanju prometne infrastrukture je potrebno zgornji ustroj ustrezno oblikovati. Materiali naj bodo prilagojeni 

posameznim območjem (mestna in vaška jedra, ostala naselja, krajina) in namenu uporabe (vozne in peš površine, ureditve za 
umirjanje prometa …). V mestu in naseljih mestnega značaja ter vaških jedrih je potrebno uporabljati kvalitetnejše materiale, ki 
izhajajo iz lokalne tradicije. Površine namenjene motornim vozilom, kolesarjem in pešcem morajo biti predvsem v mestu in naseljih 
obdelane z različnimi materiali ali barvami tako, da so med seboj vizualno ločljive.

– Peš površine in kolesarske steze ter kolesarske poti naj bodo, kjer so za to dane prostorske možnosti, z zelenico ločene 
od vozišča.

– Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti iz hrapavih materialov in morajo imeti ob prehodih za pešce poglobljene robnike, 
da ni oviran prehod funkcionalno oviranim osebam.

– V mestu in naseljih je v primeru večjega števila uvozov preko hodnikov za pešce k stavbam, potrebno uporabljati znižane 
robnike vzdolž celotne prometnice – ulice.

– V mestu in naseljih mestnega značaja ter vaških jedrih naj se za sistem odvodnjavanja prometnic uporabljajo tipski elementi, 
ki potekajo linijsko.

– Oblikovanje svetil za javno razsvetljavo mora biti podrejeno oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora, v 
vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi kulturnemu izročilu.

– Dostopne poti je potrebno oblikovati čim bolj po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in zasaditi.
– Pri oblikovanju obcestne krajine je potrebno zagotoviti primerno oblikovanje brežin (zasaditve brežin z vegetacijo, ki prehaja 

v krajino).
– Oblikovanje brežin vodotokov se praviloma izvede sonaravno na način, ki zagotavlja ohranjanje njihovih morfoloških, 

hidroloških in ekoloških lastnosti.
– Pri oblikovanju objektov potrebnih za rabo voda je oblikovanje potrebno podrediti lokalni tradiciji. Objekti se praviloma 

umeščajo na vizualno ne izpostavljenih lokacijah.
– Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju mostov in pokopališč. Oblikovalske rešitve mostov čez reko Savo in 

Kokro (v UN Kranj) ter pokopališč je potrebno pridobiti z natečajem.

23. člen
(pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)

2.4.9 Oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov:
2.4.9.1 Majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave – morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem 

in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje 
preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha, dopustne 
so naslednje izjeme:

– streha pri nadstreških je lahko ravna ali v minimalnem naklonu, dopustna je kritina iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih 
steklu podobnih materialov,

– streha pri steklenjakih je iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih steklu podobnih materialov,
– pri samostojno stoječih garažah so dovoljene tudi ravne strehe ali strehe v minimalnem naklonu,
– uta se lahko oblikuje kot paviljon.
2.4.9.2 Ograje – v naselju naj se upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive 

meje, žične, lesene in kovinske (kovane) ograje. Za varovalne in igriščne ograje naj se uporabljajo prosojne ograje nevpadljivih 
barv. V stanovanjskih območjih višina ograje ne sme presegati 1,20 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. 
Masivne, razen protihrupne ograje in ograje okoli pokopališč ter ob objektih kulturne dediščine (cerkve, gradovi), niso dovoljene. 
Ograjevanje zemljišč izven naselij ni dovoljeno razen v primeru fizičnega varovanja. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo 
odpirati proti javni cesti. V križiščih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti 
problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.

2.4.9.3 Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Škarpe in podporni zidovi 
morajo biti praviloma obdelani z naravnimi materiali, lahko so kombinirani (naravni in umetni material – beton); v primeru, da so iz 
umetnih materialov, morajo biti ozelenjeni.

2.4.9.4 Priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomožni komunalni objekti – morajo biti postavljeni 
nevpadljivo, v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod površino.

2.4.9.5 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno 
dejavnost – morajo pri oblikovanju in uporabi materialov pri gradnjah in postavitvah lop, skednjev, senikov, kozolcev, čebelnjakov, 
krmišč in molzišč upoštevati lokalno tradicijo. Tlorisna zasnova mora biti podolgovata v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Sleme strehe 
mora biti v smeri daljše stranice, strešni naklon pa med 35 in 45 stopinjami, kritina je sive barve. Objekti so lahko zgrajeni le v 
leseni izvedbi in postavljeni na točkovnih temeljih. Deske pri opaževanju so lahko pritrjene le vertikalno. Kozolec je lahko opažen 
le v zatrepih, sicer kozolec ne sme imeti zaprtih stranic.

24. člen
(pogoji za oblikovanje okolice objektov)

2.4.10 Pogoji za oblikovanje okolice objektov
(1) Zasipavanje dolin in opuščenih strug ni dopustno.
(2) Na razgibanem terenu se razporeditev oziroma izravnava zemeljskih mas izvede tako, da se z nasipavanjem ne preseže 

najvišje kote okoliškega terena.
(3) Izravnava zemeljskih mas se na pobočjih izvede tako, da se brežine oblikujejo v naravnih naklonih, v primeru zavarovanja 

brežine s podpornimi zidovi pa le-te ne smejo presegati višine 2,0 m.
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(4) Pri oblikovanju zunanje ureditve na ravnem terenu nasipavanje in odkopavanje zemeljskih mas ne sme presegati + ali – 0,5 m.
(5) Oblikovanje zunanje ureditve okolice objektov mora biti vključno z ograjami in podpornimi zidovi obdelano v PGD projektu.
(6) Umestitev in gradnja objektov naj se načrtuje in izvede tako, da bo sadno drevje ohranjeno. V primeru, da to ni mogoče, 

naj se podrta drevesa nadomestijo z enakim številom novih visokodebelnih sadnih dreves.

2.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

25. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)

2.5.1 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za predvidene objekte
(1) Pogoji za velikost minimalnih parcel namenjenih gradnji, so za:
– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SSe
– prostostoječe enostanovanjske stavbe v SK

min. 350 m2

min. 400 m2

– prostostoječe dvostanovanjske stavbe min. 400 m2

– dvostanovanjske stavbe – dvojček min. 2 x 250 m2 

– stanovanjske vile min. 600 m2

– prostostoječe atrijske stavbe min. 400 m2

– enostanovanjske stavbe v nizu na vsako enoto
– počitniške hiše
– gradnjo novih kmetij

min. 200 m2

min 250 m2

min 2000 m2.
*Toleranca za določitev minimalne parcele, namenjene gradnji, je do 2% ob pogoju, da so izpolnjeni pogoji glede lege, velikosti 

in zmogljivosti objektov iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.
(2) Pri stanovanjskih stavbah za posebne namene (SB), stavbah centralnih dejavnosti (C), stavbah za posebne namene (B) 

in proizvodnih območjih (P), se velikost parcele, namenjene gradnji, določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, 
za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja, ob upoštevanju meril in pogojev glede lege, velikosti in zmogljivosti objektov 
iz točke 2.2 in 2.3 tega odloka.

(3) V primeru nagnjenega terena, kjer je nagib večji od 12°, se kriteriji za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, 
sorazmerno večajo tako, da je pri naklonu 25° parcela večja (daljša) za 100% (parcela mora biti povečana v smeri naklona).

(4) Za prostostoječe stavbe na pravokotnih in kvadratnih parcelah velja, da širina parcele ne sme biti manjša od 14 m.
(5) Delitev ali združevanje zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel, namenjenih gradnji, je dovoljena pod pogojem, da se 

nove parcele, namenjene gradnji, oblikujejo na podlagi določil tega odloka in, da imajo vse zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste. 
Delitev ali združevanje zemljiških parcel je vedno dovoljena za potrebe gradnje javne infrastrukture in za določitev javnega dobra.

2.5.2 Pogoji za oblikovanje parcel, namenjenih gradnji, za obstoječe objekte
(1) Pri obstoječih stavbah se za parcelo, namenjeno gradnji, šteje tisti del zemljiške parcele, ki je bil z ustrezno upravno 

odločbo (funkcionalno zemljišče ali gradbena parcela) ali sodno odločbo določen kot zemljišče, ki pripada osnovni stavbi.
(2) Na stavbnih zemljiščih se obstoječim stavbam, vključno s stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča, ki 

pripada osnovnemu objektu, zanj šteje zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno rabo stavbe (dostopne poti, dovozi, parkirni 
prostori, prostori za smetnjake, prostori za igro in podobno), pod pogojem, da se ohrani funkcija vseh javnih površin.

(3) V območju z dvema ali več stavbami v etažni lastnini, ki še nimajo določenega zemljišča, ki pripada osnovnim stavbam, se 
vsaki stavbi določi minimalni delež pripadajočega zemljišča v velikosti, ki omogoča njeno normalno vzdrževanje, ostalo zemljišče 
v območju pa predstavlja skupno rabo (pripadajoče zemljišče k več stavbam) vseh etažnih lastnikov, pod pogojem, da se ohrani 
funkcija vseh javnih površin. Na površinah skupne rabe so dovoljene le gradnje in ureditve, ki izboljšujejo kvaliteto bivanja vseh 
uporabnikov (parkirišča, ekološki otoki, otroška igrišča, površine za počitek in druženje) ob upoštevanju minimalnega deleža 
odprtih bivalnih površin.

2.6 Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

26. člen
(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)

2.6.1 Vodovodno omrežje
(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse stavbe obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu 

s pogoji in soglasjem upravljavca. Kjer je vodovodno omrežje samo delno zgrajeno, je pred gradnjo stavb ali sočasno, potrebno 
dograditi javno vodovodno omrežje.

(2) Po izgradnji in začetku obratovanja javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje 
še niso priključeni in je njihova priključitev možna, nanj priključiti v roku šestih mesecev.

(3) Dotrajano in neustrezno (azbestne cevi) vodovodno omrežje je potrebno obnoviti ali zamenjati. Obnove in novogradnje 
vodovodnega omrežja se morajo izvajati usklajeno in sočasno z ostalo infrastrukturo.

(4) V deficitarnih območjih in za nove širitve naselij je potrebno zagotoviti dodatne vodne vire in nove magistralne oziroma 
primarne (transportne) cevovode, ki morajo zagotavljati oskrbo s pitno in protipožarno vodo.

(5) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati zadostno količino protipožarne 
vode, v območjih, kjer protipožarna voda ni zagotovljena je potrebno urediti požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim 
vodotokom pod pogoji, ki jih določi pristojni organ.

(6) Pri poslovnih in večstanovanjskih objektih, za katere je potrebno zagotavljati dodatno požarno varnost, je potrebno 
načrtovati interno hidrantno omrežje.

(7) Za zalivanje vrtov naj se prednostno uporablja kapnica.
(8) Uporabniki tehnološke vode morajo ometi urejene zaprte sisteme z recikliranjem uporabljene vode.
(9) Varovalni pas magistralnega in primarnega vodovoda je 4,0 m na vsako stran od osi cevi, od sekundarnega in priključnega 

vodovoda pa 2,0 m od osi.
(10) Gradnja objektov in drugi posegi v prostor v območju varstvenih pasov vodnih virov se mora izvajati v skladu določili 

aktov o zavarovanju pitne vode.
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27. člen
(pogoji glede zbiranja in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda)

2.6.2 Kanalizacijsko omrežje
(1) Kanalizacijsko omrežje zagotavlja zbiranje, odvajanje ter čiščenje komunalnih in tehnoloških odpadnih voda ter padavinskih 

voda.
(2) Na območju občine je obstoječe kanalizacijsko omrežje zgrajeno v ločenem ali mešanem sistemu. Novo kanalizacijsko 

omrežje in obnova obstoječega omrežja morata biti zgrajena v ločenem sistemu, razen kadar padavinske vode ni možno ločiti iz 
sistema (ni ustreznega odvodnika ali ni možnosti ponikanja) ter v primeru, da zaradi pomanjkanja prostora ni možna gradnja dveh 
vzporednih kanalov.

(3) V naseljenih območjih je pri načrtovanju obnove ali nadgradnje kanalizacijskega omrežja potrebno preveriti njegovo 
zmogljivost in v primeru premajhne zmogljivosti načrtovati ustrezne rešitve, da se prepreči vdor vode iz kanalizacijskega omrežja.

(4) V območjih, kjer je kanalizacijsko omrežje že zgrajeno, morajo biti vsi objekti, v katerih nastaja odpadna voda, v skladu 
s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, ter pogoji upravljavca, priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje. Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi, je možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor 
so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja.

(5) V območjih kjer še ni zgrajene javne kanalizacije se odpadne vode odvajajo v male komunalne čistilne naprave ali v 
nepretočne greznice, ki jih pooblaščene organizacije redno praznijo, vsebino pa odvažajo na čistilno napravo. Odpadne vode iz 
greznic je prepovedano spuščati na javne ali zasebne površine, vodotoke in druge površinske vode ali v podzemlje. Po izgradnji 
kanalizacijskega omrežja je lastnik dolžan greznico opustiti in sanirati ter se v roku 6 mesecev priključiti na javno kanalizacijo.

(6) Komunalne odpadne vode je preko javnega kanalizacijskega omrežja potrebno voditi v komunalno ali skupno čistilno 
napravo, kjer pa to zaradi tehnoloških, ekonomskih ali drugih razlogov ni možno pa v malo komunalno čistilno napravo.

(7) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec objektov industrijsko odpadno vodo odvajati v javno 
kanalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost v komunalni ali skupni 
čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo. Dovoljen je tudi drugačen način odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode 
kadar to, na osnovi predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, dovoli ministrstvo 
pristojno za okolje. Industrijsko odpadno vodo je prepovedano odvajati v greznice. Prav tako je industrijsko odpadno vodo je 
prepovedano odvajati v malo komunalno čistilno napravo, razen kadar to, na osnovi predpisa o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, dovoli ministrstvo pristojno za okolje.

(8) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se prioritetno vodi v ponikovalnice, če ponikanje ni možno, jih je možno 
speljati v vodotoke ali v naravne odvodnike. Iz konglomeratnih območij kanjona Kokre in Save se površinskih voda ne sme ponikati, 
pač pa jih je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo s kontroliranim iztokom. Padavinske vode s streh se preko peskolovov 
spušča v ponikovalnice. Padavinske vode s cest se preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj spušča v ponikovalnice, ali pa se 
jih preko meteornih odvodnikov vodi v vodotoke. Upravljavci objektov z utrnjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi 
površinami morajo s padavinskimi odpadnimi vodami ravnati v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacijo.

(9) Za zagotovitev poplavne varnosti je padavinsko vodo potrebno ponikati. Izjemoma je dovoljeno razpršeno odvajanje 
padavinske odpadne vode, kadar to dopušča predpis o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo. V primeru preobremenjenosti javne kanalizacije ali vodotoka jo je potrebno odvajati kontrolirano preko sistema 
deževnih zadrževalnikov ali v ta namen urejenih poplavnih površin.

(10) Padavinske in komunalne odpadne vode iz objektov in parcel, namenjenih gradnji, ne smejo pritekati na javne ceste in 
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

28. člen
(pogoji za priključevanje na grajeno javno dobro (prometna infrastruktura)

2.6.3 Prometna infrastruktura
2.6.3.1 Ceste
(1) Pogoji za gradnjo in urejanje cest:
– minimalna širina občinskih cest oziroma ulic je 4 m;
– kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma 

dopustne ureditve izogibališč in deponij za les;
– slepe ceste praviloma niso dovoljene. Izjemoma pa je slepa cesta možna, kolikor ima na zaključku ceste urejeno ustrezno 

obračališče;
– ob gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževalnih delih na cesti je potrebno istočasno izvesti kompleksno prenovo komunalnih in 

drugih objektov in napeljav, če so ti objekti potrebni prenove;
– ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh je v naseljih potrebno izvesti hodnike za pešce, ki morajo biti opremljeni 

z javno razsvetljavo;
– ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh se lahko izvedejo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske 

možnosti in razpoložljivost zemljišč naj se kolesarske poti izvedejo izven cestnih teles;
– zaradi posegov ne smejo biti ogroženi varnost prometa na obstoječih in predvidenih cestah, stabilnost, preglednost na 

območju cest in cestnih priključkov;
– upravljavci javnih cest ne odgovarjajo za morebitne vplive ceste na tangirana območja; ukrepe za varovanje cest in prometa 

na njih mora v strokovnih podlagah zagotoviti in utemeljiti investitor;
– ob objektih stavbne dediščine ni dopustno višati niveleto prometnic v odnosu do stavbne dediščine;
– ob obstoječem cestnem telesu je potrebno zagotoviti od 1,0 m do 2,0 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko 

pravico. Cestni svet je namenjen gradnji gospodarske javne infrastrukture;
– ob javnih cestah je na prometnih površinah izven vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča in počivališča;
– postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je v varovalnem pasu ob državnih in 

lokalnih cestah zunaj naselij prepovedano;
– meteorne in odpadne vode iz objektov in parcel namenjenih gradnji ne smejo pritekati na javno pot in ne smejo biti speljane 

v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa;
– odvodnjavanje padavin iz utrjenih asfaltiranih površin mora potekati preko lovilcev olj.
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(2) Pogoji glede dovozov in priključkov:
– za vsako gradnjo in prostorsko ureditev v varovalnem pasu ceste ali za priključitev na javno cesto je potrebno pridobiti 

projektne pogoje in soglasje pristojnega državnega oziroma občinskega organa;
– vsak objekt na zaključeni parceli namenjeni gradnji mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno cesto;
– priključki posameznih objektov in dovozne ceste naj bodo vezani na občinsko cesto in z njo na državno cesto. Na javno 

cesto se praviloma priključuje več objektov skupaj;
– novi priključki na javno cesto morajo biti praviloma locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov;
– nove prometnice naj se načrtujejo tako, da je zagotovljeno zadostno število prehodov na kmetijska in gozdna zemljišča;
– do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila.
(3) Po območju Mestne občine Kranj potekajo naslednje državne ceste:
– avtocesta A2 Ljubljana–Kranj zahod,
– glavna cesta G2-104 Kranj vzhod–Brnik–Mengeš–Trzin;
– regionalne ceste:
– R1-210 Zg. Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka,
– R1-211 Kranj (Labore)–Jeprca–Ljubljana (Šentvid),
– R2-410 Bistrica pri Tržiču–Kokrica–Kranj,
– R2-412 Naklo (Kranj zahod)–Kranj–Kranj (Labore),
– R3-635 Lesce–Kamna gorica–Lipnica–Kropa–Rudno–Češnjica.
(4) Občinske ceste določa odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MOK in so razvrščene na: lokalne ceste 

(LC), glavne zbirne ceste (LG), zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ), mestne in krajevne ceste (LK), javne poti (JP) in javne 
poti za kolesarje (KJ).

(5) Preglednica vrst občinskih cest po odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj:

Kategorija ceste Število cest po odloku Dolžina ceste v občini v metrih
LC 27 81.785
LG 5 6.128
LZ 23 23.564
LK 152 57.434
JP 500 165.087
KJ 8 14.361

skupaj 715 348.359
(6) Varovalni pasovi cest:
– zaradi preprečitve škodljivih vplivov gradenj in prostorskih ureditev v prostor ob cesti, na cesto in promet na njej, je ob javnih 

cestah določen varovalni pas v katerem je raba prostora omejena;
– varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran ceste širok:
a) varovalni pas pri državnih cestah:
– avtoceste 40 m,
– hitre ceste 35 m,
– glavne ceste 25 m,
– regionalne ceste 15 m,
– državne kolesarske poti 5 m,
b) varovalni pas pri občinskih cestah:
– glavne mestne ceste 10 m,
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 10 m,
– mestne in krajevne cestah 8 m,
– lokalne ceste 8 m,
– javne poti 5 m,
– javne poti za kolesarje 2 m.
(7) Rezervati prometnic:
– planiranim prometnicam in obstoječim prometnicam, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je določen rezervat ceste;
– v rezervatih cest oziroma znotraj regulacijske linije, kjer je ta določena, prostorske ureditve in gradnje niso dovoljene. Na 

obstoječih objektih in napravah so dovoljena le vzdrževalna dela ter eventualna prečkanja omrežij gospodarske javne infrastrukture;
– Rezervati posameznih cest so:

– avtocesta – rezervat za izgradnjo dodatnega voznega pasu obojestransko, v širini 7 m od roba cestnega sveta
– državne ceste (glavne in regionalne) 40 m,
– glavne mestne ceste (LG) 40 m,
– lokalne ceste (LC) 30 m,
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) 30 m,
– mestne in krajevne ceste (LK) 20 m,
– kolesarske poti (KJ)  10 m,
– rezervat za avtocestni priključek sever–Britof v radiu 200 m.

(8) Ukrepi zaradi vpliva prometa na cestah:
– za nove gradnje oziroma spremembe namembnosti, v območjih varstva pred hrupom, upravljavci obstoječih javnih cest niso 

dolžni zagotoviti dodatnih ukrepov varstva pred hrupom. Dodatne ukrepe varstva pred hrupom v teh območjih morajo zagotoviti 
investitorji novih posegov v prostor.

2.6.3.2 Železnice
Pogoji za gradnjo v območju železnic:
– varovalni progovni pas na obeh straneh železniške proge Ljubljana–Jesenice-državna meja je 100 m od meje progovnega 

pasu. Za gradnjo drugega tira je potrebno načrtovati 12 m rezervat;
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– za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je v varovalnem progovnem pasu železniške proge potrebno pridobiti projektne 
pogoje in soglasje upravljavca;

– nova železniška infrastruktura se načrtuje tako, da je zagotovljeno zadostno število prehodov na kmetijska in gozdna 
zemljišča. Posebno pozornost je potrebno posvetiti določilu o razdalji med posameznimi nivojskimi prehodi;

– razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto mora znašati najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje 
točke cestišča ceste;

– objekte višine od 3 do 15 m je dovoljeno graditi oziroma postavljati v varovalnem progovnem pasu na oddaljenosti najmanj 
12 m od osi skrajenga tira;

– pri načrtovanju v varovalnem progovnem pasu železniške proge je potrebno obdelati in upoštevati vse obstoječe in novo 
predvidene trase SVTK kablov zračne TK in pripadajoče SV TK naprave;

– pri prečkanjih, približevanjih in vzporednih vodenjih plinovoda z obstoječo železniško progo je potrebno upoštevati pravilnik, 
ki ureja tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov;

– vsa križanja novih cest z železniško progo je potrebno izvesti izvennivojsko.
2.6.3.3 Zračni promet
(1) Del območja, ki ga ureja ta odlok, leži v vplivnem območju Letališča Jožeta Pučnika, po delu območja pa potekajo tudi 

zračne poti. Zato je pri načrtovanju posegov potrebno upoštevati vzletno-pristajalne in druge omejitvene ravnine letališča.
(2) V obravnavanem območju se za ovire za zračni promet štejejo:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča vsi objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali višje 

kot 30 m ter se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča (referenčna točka je na višini 388,40 m);
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje alineje, ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali 

umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad 

dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višje od okoliškega terena za najmanj 25 m, 

če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(3) Za gradnjo, postavljanje in zaznamovanje objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno 

pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, objekte pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.

29. člen
(način oskrbe z energijo, vključno z usmeritvami iz lokalnega energetskega koncepta)

2.6.4 Oskrba z energijo
(1) Viri za oskrbo s primarno energijo (energenti) v Mestni občini Kranj so: kurilno olje, zemeljski in utekočinjen naftni plin, 

elektrika, les, premog in sončna energija. Ogrevanje se izvaja na naslednje načine:
– priključitev na sistem daljinskega ogrevanja,
– priključitev na kotlarne, ki ogrevajo več stavb,
– lokalno, etažno ali centralno ogrevanje za posamezni objekt.
(2) V občini sta zgrajena dva sistema daljinskega ogrevanja (Planina in Vodovodni stolp), pri katerih se kot energent uporablja 

zemeljski plin, pri kotlarni Planina pa kombinacija plin-mazut-olje. Zgrajenih je 30 kotlarn, ki ogrevajo več stavb, pri katerih se kot 
energent uporablja zemeljski in utekočinjen plin ter kurilno olje. Za ogrevanje individualnih stanovanjskih stavb prevladuje raba 
energenta kurilno olje.

(3) V skladu z lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Kranj je potrebno dograjevati sistem daljinskega ogrevanja 
in plinovodnega omrežja ter uporabljati obnovljive vire energije (biomasa, sončna energija, toplotne črpalke). Zasnova stavb mora 
upoštevati toplotno zaščito, ki bo zagotovila čim manjše izgube toplotne energije.

2.6.4.1 Oskrba z električno energijo
(1) Pri postavitvi objektov in naprav je potrebno upoštevati zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav. Na območjih, 

kjer je električno omrežje zgrajeno je, v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije, nanj potrebno priključiti vse stavbe.
(2) V naseljih je nizko in srednje napetostno omrežje potrebno zgraditi v podzemni oziroma kabelski izvedbi, kar velja tudi 

za prenove obstoječih zračnih vodov.
(3) Na površinah, predvidenih za širitev oziroma gradnjo novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je 

potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje ter trase za priključne srednje 
napetostne vode.

(4) Na območju Mestne občine Kranj se nahajajo obstoječi elektroenergetski visokonapetostni daljnovodi, za katere je 
predvidena rekonstrukcija iz enosistemskih v dvosistemske daljnovode, in sicer:

– DV 2 x 400 kV Beričevo–Okroglo,
– DV 2 × 110 kV Kleče–Okroglo 1, Škofja Loka–Okroglo,
– DV 2 × 110 kV Kleče–(Mavčiče)–Okroglo 2, Mavčiče–Labore,
– DV 2 × 110 kV Medvode–Mavčiče, Mavčiče–Labore,
– DV 2 × 110 kV Labore–Primskovo,
– DV 2 × 110 kV Primskovo–Visoko,
– DV 110 kV Okroglo–Zlato polje,
– DV 2 × 110 kV Primskovo–Zlato polje.
(5) Poleg rekonstrukcije obstoječih je predvidena tudi gradnja novega visokonapetostnega daljnovoda, in sicer:
– DV 2 x 400 kV Okroglo–Udine.
(6) Koridorji za posamezni napetostni nivo znašajo:
– za napetostni nivo kablovoda od 1 kV do 20 kV: 2 m (2 × 1 m od osi kablovoda),
– za napetostni nivo kablovoda 20 kV:  8 m (2×4 m od osi kablovoda),
– za napetostni nivo kablovoda 110 kV in 35 kV: 6 m (2×3 m od osi kablovoda),
– za napetostni nivo kablovoda 400 kV: 20 m (2×10 m od osi kablovoda)
– za napetostni nivo daljnovoda 10, 20 kV:  20 m (2×10 m od osi daljnovoda (DV)),
– za napetostni nivo daljnovoda 35 kV: 30 m (2×15 m od osi DV),
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– za napetostni nivo daljnovoda 110 kV: 30 m (2×15 m od osi DV),
– za napetostni nivo daljnovoda 220 kV: 80 m (2×40 m od osi DV),
– za napetostni nivo daljnovoda 440 kV: 80 m (2×40 m od osi DV).
(7) Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov in kablovodov je potrebno pridobiti soglasje pristojnega 

upravljavca.
(8) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje), ki posegajo v 

elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, 
da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih, ki urejajo dopustnost 
elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju.

(9) Male hidroelektrarne (MHE); v okviru obstoječih mlinov in žag je dovoljena gradnja MHE. MHE v območjih naravne 
dediščine so dopustne na krajinsko in ekološko sprejemljivih lokacijah. Pri urejanju MHE mora biti zagotovljen prehod rib (ribja 
steza) in takšen pretok vode, ki zagotavlja biološki minimum. Tlačni vodi morajo biti vkopani, zemljišče pa urejeno in zavarovano 
proti eroziji. Dopustne so obnove starih rak za potrebe malih hidroelektrarn.

(10) Vetrna energija; izraba vetrne energije je možna predvsem za objekte, za katere ni možno zagotoviti elektroenergetskega 
priključka (hribovske vasi in zaselki, gorske postojanke – koče …). Pred gradnjo je za vsako posamezno vetrno napravo potrebno 
izdelati študijo prostorske in okoljske sprejemljivosti.

(11) Javna razsvetljava; osvetljevanje novih javnih površin je potrebno načrtovati v skladu s predpisi, ki določajo mejne 
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja za posamezna območja osvetlitve. Javna razsvetljava izven strnjenih naselij ni 
priporočljiva kar ne velja za osvetlitev križišč. Pri obstoječi javni razsvetljavi je potrebno zmanjšati porabo električne energije 
in sicer z rekonstrukcijo razsvetljave (zamenjava sijalk in svetilk ter uvedbo časovnih intervalov osvetlitve), z regulacijo jakosti 
svetlobnega toka ter daljinskim nadzorom in upravljanjem. Uporabljati je potrebno svetila, ki osvetljujejo zgolj talne površine in ne 
oddajajo ultravijolične svetlobe (priporočena barva svetlobe je do 2700 K). Razsvetljava mora biti zaradi bleščanja nameščena 
tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov (prostori v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, 
izobraževalne, zdravstvene in podobne dejavnosti ter stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo pogosto 
in daljši čas) ne presega mejnih vrednosti iz preglednice, ki je sestavni del Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja 
okolja. Vsa svetila, ki bodo postavljena ob ali na objektih naj bodo opremljena s svetlobnimi tipali, s priporočilom, da oddajajo 
svetlobo do 2700 K in naj ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Na zavarovanih in Natura 2000 območjih je potrebno uporabljati 
svetila, ki osvetljujejo zgolj talne površine in ne oddajajo ultravijolične svetlobe z obvezno barvo svetlobe do 2700 K.

2.6.4.2 Oskrba s plinom
(1) Pri postavitvi objektov in naprav je potrebno upoštevati stanje ter zasnovo plinovodnega omrežja občine (prenosno 

plinovodno omrežje in omrežje široke potrošnje) in predpisane omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo tehnične pogoje za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.

(2) Na območjih predvidenih za širitev je za energetsko oskrbo potrebno prednostno uporabiti oziroma dograditi plinovodno 
omrežje.

(3) Priključitev stavb na zgrajeno plinovodno omrežje je možna pod pogoji, ki jih določi sistemski operater distribucijskega 
omrežja.

(4) Na območju Mestne občine Kranj potekajo naslednji prenosni plinovodi in objekti:
– prenosni plinovod P291;od R29 v km 11+853 – do MRP Šk. Loka; premer 100 mm, 150 mm in 200 mm; tlak 50 bar;
– prenosni plinovod P2911;od P291 v km 4+051 – MRP Kranj Lab.; premer 100 mm; tlak 50 bar;
– prenosni plinovod P2911A;MP ISKRA Telekom- ISKRA Telekom; premer 100 mm; tlak 3 bar;
– prenosni plinovod P2911B;MP ISKRA Kibernetika – ISKRA Kibernetika; premer 100 mm; tlak 3 bar;
– prenosni plinovod P2911C;RP Iskra – široka potrošnja; premer 100 mm; tlak 3 bar;
– prenosni plinovod P2912;MRP Kranj Lab. – MRP Sava; premer 200 mm; tlak 10 bar;
– prenosni plinovod P29121;Stražišče široka potrošnja; premer 100 mm; tlak 10 bar;
– prenosni plinovod P2913;MRP Kranj Čirče 1 – MRP Tekstilindus; premer 200 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P2913;od P291 v km 3+513 – MRP Kranj Čirče 1; premer 150 mm; tlak 50 bar
– prenosni plinovod P29131;od P2913 v km 0+080 – MRP Zvezda, premer 80 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29132;MRP Tekstilind.Sava – Tekstilindus; premer 150 mm; tlak 1 bar;
– prenosni plinovod P29132;od P2913 v km 0+582 – MRP Tekstilind.Sava; premer 150 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29133;MRP Tekstilind.Sava – Sava 4; premer 100 mm; tlak 1 bar;
– prenosni plinovod P29134;od P2913 v km 2+198 – MRP Merkur Naklo; premer 150 mm in 200 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29135;od P2913 v km 2+070 – MRP Merkur KR; premer 80 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29137;od P29134 v km 2+745 – MRP Exoterm; premer 100 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P2916;MRP Kranj Čirče 2-MRP IBI; premer 200mm in 250 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29162;od P2916 v km 1+334 – MRP Planina; premer 200 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29163;od P2916 v km 3+336 – MRP Oljarica, premer 100 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P29164;MRP IBI – do konca mostu; premer 150 mm; tlak 3 bar;
– prenosni plinovod P29165;Od P2916 v km 2+563 do MRP Primskovo; premer 150 mm; tlak 6 bar;
– prenosni plinovod P2921;od P292 v km 2+871 – MRP Golnik; premer 100 mm; tlak 50 bar;
– prenosni plinovod R29/1;Vzporedni plinovod – Vodice-Britof; premer 250 mm; tlak 50 bar;
– prenosni plinovod R29;Instal. Britof – MRP Jesenice; premer 200 mm; tlak 50 bar;
– prenosni plinovod R29;RMRP Vodice – Instal. Britof; premer 250 mm; tlak 50 bar.
(5) V območju plinovodov veljajo naslednji pogoji in omejitve:
– Za vse posege, ki se nahajajo v varovalnih in varnostnih pasovih plinovodov, je potrebno pridobiti soglasje operaterja 

plinovodnega omrežja.
– Za prenosne plinovode znaša varovalni pas 100 m na vsako stran od osi prenosnega plinovoda.
– Varnostni pas za plinovode z delovnim tlakom nad 5 barov do 16 barov je 5 m na vsako stran plinovoda, za plinovode z 

delovnim tlakom do vključno 5 barov pa 2 m.
– Varnostni odmik stavb in infrastrukturnih objektov od osi plinovoda, v skladu s podzakonskimi akti, določi operater 

prenosnega plinovoda glede na vrsto objektov, izvedbo in delovni tlak plinovoda.
– V 2x5 m pasu vseh prenosnih plinovodov se smejo dela izvajati le pod posebnimi pogoji in pod nadzorom operaterja.
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30. člen
(pogoji glede komunikacijskega omrežja in naprav)

2.6.5 Komunikacijsko omrežje in naprave
(1) Novogradnje, rekonstrukcije in priključki komunikacijskega omrežja morajo biti v naseljih zgrajeni v podzemni oziroma 

kabelski izvedbi.
(2) Pri gradnji objektov in naprav je, v skladu pogoji pristojnega upravljavca, potrebno upoštevati predpisane odmike od 

komunikacijskega omrežja oziroma zagotoviti zaščitne ukrepe. Za priključitev objektov na omrežja je predhodno potrebno pridobiti 
soglasje pristojnega upravljavca.

(3) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, 

okolje in kulturno dediščino;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni 

dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino 
(npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);

– objekte in naprave mobilne telefonije se na objektih registrirane kulturne dediščine sme postavljati le izjemoma, v skladu s 
pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– na območjih z naravovarstvenim statusom se objekte in naprave mobilne telefonije sme postavljati le izjemoma in na način, 
ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;

– za bazne postaje mobilne telefonije, katerih nazivna inštalirana moč presega 100 W, je treba pred postavitvijo v prostor 
pridobiti strokovno mnenje glede sevalnih obremenitev in preučiti njihov vpliv na okolje ter predvideti morebitne omilitvene ukrepe.

31. člen
(način možne oskrbe objektov v kolikor izgradnja gospodarske javne infrastrukture ali javnega dobra ni predvidena)

2.6.6 Možne oskrbe objektov
(1) V območjih razpršene poselitve oziroma območjih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja je, v skladu s predpisom, ki 

ureja oskrbo s pitno vodo, izjemoma dovoljena tudi lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, v območjih počitniških hiš pa tudi s 
kapnicami. Le tem je potrebno ustreznost vode preverjati vsaj enkrat letno. V naseljih je interna vodovodna omrežja potrebno 
postopoma vključiti v sistem javnega omrežja.

(2) V območjih kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena morajo, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, lastniki stanovanjskih stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo pod 50 PE; v nestanovanjskih stavbah pa z zmogljivostjo enako ali večjo od 
50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe. V skladu 
s predpisi se lahko izjemoma komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah zbira v nepretočni greznici, če je skupna 
obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 50 PE, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine 
komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe. Lastniki obstoječih stavb morajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode v skladu s predpisi urediti najpozneje do 31. decembra 2017, v občutljivih območjih pa najpozneje do 31. decembra 2015.

(3) Do stavb v območjih razpršene poselitve z oznako A(k), kjer izgradnja občinskih javnih cest ni predvidena, je dovoz 
oziroma dostop dopusten po planinskih poteh ter gozdnih vlakah.

(4) V območjih razpršene poselitve z oznakami A(v) in A(k), kjer gradnja električnega omrežja ni predvidena, se dopušča 
uporaba lastnih agregatov, vetrne in sončne energije, v kolikor ni v nasprotju z ohranjanjem narave.

32. člen
(obstoječa in predvidena omrežja gospodarske javne infrastrukture, na katera se morajo  

posamezna območja obvezno priključiti)
(1) Omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: GJI) po naseljih oziroma delih naselja:

NASELJE OBSTOJEČA GJI PREDVIDENA GJI
Vo Ko(l) Ko(m) Eo Po Vo Ko(l) Eo Po

BABNI VRT 1* 4 4 1 4 5 / 6 /

BOBOVEK 1 4 4 1 4 5 7 6 /

BREG OB SAVI 1 4 4 1 4 5 7 6 /

BRITOF 1 3 3 1 2 5 6 6 6

ČADOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 6 /

ČEPULJE 1 4 4 1 4 5 / / /

GOLNIK 1 3 2 1 4 5 6 6 /

GORIČE 1* 4 4 1 4 5 7 6 7

HRASTJE 1 4 4 1 4 5 7 6 7

ILOVKA 1 4 4 1 3 5 7 / /

JAMA 1 4 4 1 4 5 7 6 /

JAMNIK 1* 4 4 1 4 / / / /

JAVORNIK 1 4 4 1 4 5 / 6 /

KOKRICA 1 3 3 1 2 5 6 6 6
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NASELJE OBSTOJEČA GJI PREDVIDENA GJI
Vo Ko(l) Ko(m) Eo Po Vo Ko(l) Eo Po

KRANJ

JEDRO 1 3 1 1 1 5 5 6 6

PRIMSKOVO 1 3 2 1 1 5 6 6 6

PLANINA 1 3 2 1 2 5 6 6 6

ČIRČE 1 4 4 1 4 5 7 6 6

DRULOVKA 1 3 1 1 1 / / 6 6

SAVA 1 3 2 1 1 5 6 6 6

LABORE 1 2 1 1 2 / 5 6 6

STRAŽIŠČE 1 3 1 1 1 5 5 6 6

KRANJ-SEVER 1 3 1 1 1 / 5 6 6

STRUŽEVO 1 2 3 1 1 / 6 6 6

ŠMARJET. GORA 1 4 4 1 4 / / / /

ZLATO POLJE 1 3 1 1 1 5 5 6 6

RUPA 1 4 4 1 2 5 7 6 6

LAVTARSKI VRH 1 4 4 1 4 / / / /

LETENICE 1* 4 4 1 4 5 7 6 /

MAVČIČE 1 4 4 1 4 5 7 6 /

MEJA 1 4 4 1 4 / / /

MLAKA PRI KRANJU 1 3 3 1 2 5 6 6 6

NEMILJE 1* 4 4 1 4 / / / /

NJIVICE 1* 4 4 1 4 / / / /

OREHOVLJE 1 4 4 1 1 5 7 6 6

PANGRŠICA 1 4 4 1 4 / 7 / /

PLANICA 1 4 4 1 4 5 / / /

PODBLICA 1* 4 4 1 4 / 7 / /

PODREČA 1 4 4 1 4 5 7 6 /

POVLJE 1 4 4 1 4 5 / 6 /

PRAŠE 1 4 4 1 4 5 7 6 /

PREDOSLJE 1 4 4 1 1 5 7 6 6

PŠEVO 1 4 4 1 4 5 7 / /

RAKOVICA 1(1*) 4 4 1 4 5 7 / /

SPODNJA BESNICA 1 4 4 1 4 5 7 6 /

SPODNJE BITNJE 1 4 4 1 4 5 7 6 7

SRAKOVLJE 1 4 4 1 4 5 7 6 /

SREDNJA VAS–GORIČE 1* 4 4 1 4 / / / /

SREDNJE BITNJE 1 4 4 1 3 5 7 6 7

SUHA PRI PREDOSLJAH 1 4 4 1 4 5 7 6 /

SVETI JOŠT NAD KRANJEM 1 4 4 1 4 5 / / /

ŠUTNA 1 4 4 1 4 5 7 6 /

TATINEC 1 4 4 1 4 5 7 6 /

TENETIŠE 1 4 4 1 4 5 7 6 /

TRSTENIK 1 4 4 1 4 5 7 6 /

ZABUKOVJE 1* 4 4 1 4 / / 6 /

ZALOG 1* 4 4 1 4 5 7 6 /

ZGORNJA BESNICA 1* 4 4 1 4 5 7 6 /

ZGORNJE BITNJE 1 4 4 1 2 5 7 6 7

ŽABLJE 1 4 4 1 4 / / 6 /

ŽABNICA 1 4 4 1 4 5 7 6 7
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LEGENDA:
Vo = Vodovodno omrežje
Ko(l) = Kanalizacijsko omrežje – ločen sistem
Ko(m) = Kanalizacijsko omrežje – mešan sistem
Eo = Elektro omrežje
Po = Plinovodno omrežje
Vo1* omrežje ni v upravljanju MOK
a) OBSTOJEČA GJI
1. opremljeno območje,
2. večji del opremljenega območja
3. manjši del opremljenega območja
4. neopremljeno območje
b) PREDVIDENA GJI
5. Rekonstrukcija omrežja
6. Dograditev obstoječega omrežja
7. Novogradnja omrežja.
(2) Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno 

opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih voda. Na površinah, 
predvidenih za širitev oziroma gradnjo novih objektov, kjer GJI še ni zgrajena, je gradnja stavb možna šele po njeni izgradnji 
oziroma sočasno. Dovoljena je fazna gradnja območij, če posamezna faza predstavlja zaključeno celoto, ki ima zagotovljeno 
potrebno prometno, energetsko in komunalno infrastrukturo.

(3) Obveznosti, ki izhajajo iz že zgrajene ali načrtovane GJI:
– stavbe kjer je oziroma, ko bo zgrajeno javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje se morajo nanju obvezno priključiti;
– priključitev na električno omrežje za stavbe, ki zagotavljajo lastne obnovljive vire energije (MHE, sončna energija, vodne 

črpalke …) ni obvezna;
– priključitev stavb na plinovodno omrežje je obvezna, razen v primeru vzpostavitve enega od alternativnih sistemov za oskrbo 

z energijo ali zamenjave sistema z enim od alternativnim sistemom in v primeru, če je stavba priključena na daljinsko ogrevanje.
2.7 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih 

dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb.

2.7.1 Kulturna dediščina

33. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

2.7.1.1. Splošni pogoji
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne 

dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, 
varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora ki je bil izdelan v fazi predloga OPN (izdelal 
RRD d.o.o., pod številko projekta 11/2013 z dne november 2013 in je njegova obvezna priloga), in iz veljavnih predpisov s področja 
varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene 
vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane 
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez 
objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, začasne komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ne smejo se izkoriščati za 
deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim 
konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. Vgradnja fotovoltaičnih celic na objektih, ki so razglašeni za kulturni spomenik 
ni dopustna. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja 
dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, veljajo naslednji splošni 
varstveni režimi:

– posegi v prostor in dejavnosti se morajo izvajati tako, da varovane vrednote dediščine ne bodo prizadete
– dovoljeni so posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in 

jo varujejo ter ohranjajo na mestu samem,
– novi posegi v prostor morajo ohranjati vizuelno podobo enote kulturne dediščine,
– varstvo in prenovo dediščine v prostoru je potrebno izvajati na način, da ji zagotovimo ustrezno uporabo v skladu s 

sodobnimi potrebami in načinom življenja,
– novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati tudi 

pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine,
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– pri preselitvah kmetij je potrebno, ohranjati obstoječo naselbinsko in krajinsko zasnovo, z njimi se ne sme posegati v 
oblikovne in prepoznavne značilnosti krajine. Ohranja naj se drevnino kot prostorsko pomembno prvino naselja ter značilno zgradbo 
naselja in povezanost med stavbnim tkivom in krajino,

– v območjih dediščine vgradnja fotovoltaičnih celic na zemeljske površine ni dopustna.
V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski 

izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih 
opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem članu v točki 2.7.1.2.

2.7.1.2. Dodatni pogoji za registrirano kulturno dediščino
(1) Registrirana arheološka najdišča:
– na območjih registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. 

Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki 
bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst;

– v območjih najdišč je prepovedano odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, muljiti, odstranjevati skale, meliorirati 
kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, graditi ali postavljati trajne ali začasne objekte vključno z nadzemno ter podzemno 
infrastrukturo in reklamne panoje razen za prezentacijo najdišča;

– v posamezna najdišča so izjemoma dovoljeni posegi le, če ni možno najti drugih rešitev in, če se na podlagi rezultatov 
predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo;

– obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne dediščine;
– na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana se v območjih, ki se urejajo z OPPN le te opravijo v postopku 

priprave tega akta;
– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni varstveni režim, ki najditelja oziroma lastnika zemljišča in investitorja 

oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja 
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(2) Stavbna dediščina:
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so: tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (substanca – gradbeni materiali) 

in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, 
barve, detajli ….), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora (pripadajoči odprt prostor z 
niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli 
in do sosednjih stavb), pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih- cerkvah, gradovih, znamenjih …), 
komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico ter zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;

– kadar je zaradi načrtovanih ureditev ogrožena manjša enota stavbne dediščine (znamenje ali kapelica) je le-to potrebno 
zaščititi, možno pa jo je začasno premestiti v skladu z usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine;

– postavitev samostoječih infrastrukturnih naprav (električne in plinske omarice ter klima naprave) in vgradnja le teh ob ali 
na obcestne in glavne fasade ni dopustna.

(3) Memorialna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična 
pojavnost objekta ali drugih nepremičnin in vsebinski, simbolni ter prostorski odnosi med dediščino in okolico ter vedutami.

(4) Naselbinska dediščina:
– ohranjajo se varovane vrednote, kot so: zgodovinski značaj naselja, naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska 

mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnosi med stavbami in odprtim prostorom (lega, 
gostota objektov, razmerja med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko 
pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki), prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na potek poti 
in reliefne značilnosti), naravne in druge meje rasti ter robove naselja, podobo naselja v prostoru (gabariti, oblike strešin, kritina), 
odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema …) 
ter zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;

– v območjih registrirane naselbinske dediščine so dopustne novogradnje in gradnje na mestu prej odstranjenih objektov v 
skladu z varstvenim režimom, ki velja za to vrsto dediščine;

(5) Vrtno-arhitekturna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: kompozicijska zasnova (oblika, struktura, 
velikost, poteze), grajene in oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), naravne sestavine (vegetacija, 
rastišča, vodni motivi, relief), podoba v širšem prostoru z navezavo na okoliški prostor (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, 
zgodovinsko pogojene in utemeljene meje) ter vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami 
prostorske kompozicije med stavbami ter površinami pomembnimi za delovanje celote.

(6) Kulturna krajina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in kulturne prvine), značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno 
vegetacijo, osamela drevesa), tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini), tipologija krajinskih sestavin 
in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja), odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma 
naseljem, avtentičnost lokacije posameznih zgodovinskih dogodkov, preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene 
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

* Kulturna krajina je območje, katerega strukturo, razvoj in funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti v prostoru. 
V območju Mestne občine Kranj se kot kulturna varujejo območja: Bitnje, Jamnik, Udin Boršt in Sveti Jošt nad Kranjem.

(7) Druga dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: materialna substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska 
pojavnost ter vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

2.7.1.3 Vplivna območja
(1) Pri posameznih enotah se varuje tudi določena okolica kulturnega spomenika ali dediščine – vplivno območje, znotraj 

katerega morajo biti posegi v prostor in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju, v njem se presojajo tudi vplivi na dediščino.
(2) Pri posegih v vplivnih območjih kulturna dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote, kot so 

prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti 
negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj 
in ponovno uporabo dediščine.

2.7.1.4 Pogoji in soglasja
(1) Za vse posege v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstvena območja dediščine in registrirano 

nepremično dediščino ter njena vplivna območja je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna območna enota 
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Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege 
v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

(2) Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister 
pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline je pri Zavodu potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas 
predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(3) Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali iskanje arheoloških ostalin, je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje Zavoda. Zavod lahko v kulturnovarstvenih pogojih določi obveznost oprave predhodnih raziskav in 
obveznost izdelave konservatorskega načrta.

(4) Za poseg na objekt ali območje varovano na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine se štejejo vsa dela 
vsa dela dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote zaradi katerih je objekt ali območje pridobilo ta status (npr. gradnja 
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb, cest …, premeščanje 
dediščine ali njihovih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).

2.7.2 Ohranjanje narave

34. člen
(pogoji glede ohranjanje narave)

2.7.2.1 Splošni pogoji
(1) Ohranjanje narave se nanaša na varstvo: zavarovanih območij, naravnih vrednot, habitatnih tipov, ekološko pomembnih 

območij, posebnih varstvenih območij (Natura 2000) in biotskih raznovrstnosti v krajini. Usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo so 
navedeni v strokovnih gradivih »Naravovarstvene smernice« (Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, oktober 2005 in januar 2007).

(2) Območja varovanj in omejitev s področja ohranjanja narave so razvidna iz prikaza stanja prostora oziroma iz prostorskega 
informacijskega sistema.

(3) Za posamezna zavarovana območja narave so varstveni režimi določeni v sprejetih aktih o zavarovanju (zavarovana 
območja so: Kanjon Kokre, Hišarjevo brezno, Bobovek. Sekvoja v Kranju, Spominski park Udin Boršt, Semenski sestoj rdečega 
bora ob cesti Kokrica–Naklo).

2.7.2.2 Varstvene usmeritve za ohranjanje narave
(1) Naravne vrednote: z naravnimi vrednotami je potrebno ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti 

se na naravni vrednoti izvajajo le, če za izvedbo ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti se posegi in dejavnosti:

– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne 
uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma tako, 
da se v čim manjši možni meri spremenijo fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da 
se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,

– na zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšujejo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da bi jim bilo onemogočeno dolgoročno preživetje,

– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvaliteta ekosistema ter naravni procesi v njem do 
takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.

(2) Pričakovane naravne vrednote: namen opredelitve teh območij je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih del, 
pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Če 
investitor oziroma izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, mora o najdbi čim prej obvestiti območno enoto pristojnega 
organa za varstvo narave, da pripravi usmeritve za dokumentiranje, vrednotenje in oceno ogroženosti območja tre predlog ukrepa 
varstva. Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote ter glede na vrsto posega, na osnovi 
katerih strokovna služba opredeli najprimernejši način varovanja.

(3) Habitatni tipi: posegi v prostor in dejavnosti se na teh območjih načrtujejo in izvajajo na način, da se v kar največji možni 
meri ohranja naravna razširjenost, specifična struktura in naravni procesi habitatnih tipov ter ohranja ugodno stanje za posamezne 
habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati:

– pri gradnji in rekonstrukciji cest je potrebno preveriti če se na trasi nahajajo črne točke za dvoživke in v teh primerih skupaj 
z biologom določiti primerne lokacije podhodov, ter območja zaščititi z ustreznimi ograjami;

– prenova podstrešja mora biti izvedena na netopirjem prijazen način (potrebno je pustiti primerne odprtine za netopirje; čas 
obnove je treba prilagoditi življenjskemu ciklu netopirjev; za obnovo potrebno uporabljati netopirjem prijazne materiale) in usklajena 
s pristojno službo za varovanje narave;

– morebitna osvetlitev okolice cerkev in samih cerkva mora biti urejana tako, da svetlobni snop ne sije v preletalne odprtine 
netopirjev in ne osvetljuje njihovih letalnih poti v bližini teh zatočišč. Svetilke naj svetijo le pod vodoravnico in ne smejo oddajati 
svetlobe v ultravijoličnem spektru ter morajo biti popolnoma zaprte. Svetilke naj ne svetijo celo noč (ugasnjene po 23. uri).

(4) Ekološko pomembna območja: v teh območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne 
načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in 
njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno. Posege in dejavnosti naj se načrtuje izven najbolj 
občutljivih in biotsko najvrednejših delov ekološko pomembnih območij. V drugih primerih se posege in dejavnosti načrtuje tako, 
da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost, kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno 
povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

(5) Posebna varstvena območja (Natura 2000): na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje ter izvaja tako, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitatne tipe čim manjši, pri čimer se:

– v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost in kakovost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, 
zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali,

– v čim večji možni meri ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture 
ter naravne procese ali ustrezno rabo,
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– v čim večji možni meri ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, 
če je le-ta prekinjena,

– čas izvajanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali (razmnoževalne aktivnosti, vzreja mladičev, 
prezimovanje …) in rastlinam omogoči semenjenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja,

– ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter genetsko spremenjenih organizmov,
– posege in dejavnosti ne načrtuje in izvaja na pomembnejših delih življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst (rastišča 

rastlin, gnezdišča, kotišča, drstišča, selitvene poti), zaradi katerih je bilo določeno posebno in potencialno posebno varstveno območje.
(6) Ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini: posegi v prostor se načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo 

tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ohranjati in obnavljati je potrebno visokodebelne 
sadovnjake, mejice in druge krajinske strukture. Ohranjati je potrebno tudi obrežno vegetacijo rek in potokov; ob reki Savi v širini 40 m 
od zgornjega roba brežine oziroma v širini obstoječe vegetacije, ob reki Kokri 10 m, ob ostalih vodotokih pa v širini 5 m od zgornjega 
roba brežine. Potrebno je odstranjevati in preprečevati širjenje invazivnih tujerodnih organizmov. Zemljina, ki bo na območje gradnje 
pripeljana za potrebe nasipanj ali humuziranja od drugod, naj bo pripeljana iz območij, kjer ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih 
rastlinskih vrst. Po zaključku vsake gradnje je potrebno vse gole površine zasejati s travno mešanico avtohtonih trav. Med gradnjo in 
še 3 leta po njej je treba zagotoviti izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja 
na vseh površinah v katere se je posegalo, in sicer trikrat letno (maj, julij in september). Vsako tujerodno rastlino je potrebno na 
njej primeren način sproti odstraniti in jo uničiti. Na zavarovanih ter Natura 2000 območjih je izvajanje spremljanja stanja pojavljanja 
invazivnih tujerodnih rastlin potrebno zagotoviti še najmanj 3 leta po zaključku gradbenih del.

2.7.2.3 Pogoji in soglasja
(1) Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del, ki bi lahko ogrozilo zavarovano območje, naravno vrednoto in posebno 

varstveno območje (Natura 2000) je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje organa pristojnega 
za ohranjanje narave.

(2) V območjih pričakovanih naravnih vrednot je potrebno, pri obsežnih zemeljskih delih kot so gradnja cest, železnic, 
plinovodov, vodovodov, kanalizacije, kablovodov in rudarska dejavnost, območni enoti pristojnega organa za varstvo narave 
omogočiti spremljanja stanja nad zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri posegih povezanih z manjšimi zemeljskimi deli (stanovanjske 
hiše,bazne postaje in podobno) se investitorja seznani, da je v primeru najdbe naravne vrednote o tem dolžan obvestiti območno 
enoto pristojnega organa za varstvo narave.

2.7.3 Varstvo okolja

35. člen
(varstvo okolja)

2.7.3.1 Splošni pogoji
(1) V posameznih EUP so gradnje in prostorske ureditve dopustne pod pogojem, da čezmerno ne obremenjujejo okolja 

oziroma ne presegajo mejnih vrednosti emisij določenih s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na 
okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Vsak poseg v okolje mora biti 
načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja. Čezmerne vplive na okolje je potrebno omejiti oziroma 
preprečiti z omilitvenimi ukrepi.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje 
in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva pristojnega za varstvo okolja.

2.7.3.2 Varstvo tal
(1) Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med 

izvajanjem gradbenih del.
(2) Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjša površina tal. Investitor je v času gradnje dolžan priskrbeti 

za zavarovanje rodovitne zemlje pred uničenjem, humus je potrebno odstraniti in deponirati. Rodovitna zemlja, odrinjena pri 
gradbenih posegih, se uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih območij, 
razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta zaradi, katerega je bila odrinjena.

(3) Po kočanih gradbenih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah.
(4) Za rejo živali morajo, zaradi varstva pred onesnaževanjem podzemnih voda z nitrati, kmetijska gospodarstva razpolagati 

z zadostnimi površinami kmetijskih zemljišč, ki so namenjene za uporabo živinskih gnojil. Kmetijska gospodarstva z več kot 5 glav 
živine (GVŽ) pripravijo gnojilni načrt za vnos živinskih gnojil na kmetijska zemljišča.

(5) Evidentirati in sanirati je potrebno divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte ter izvesti ustrezne ureditve in 
omilitvene ukrepe.

2.7.3.3 Varstvo zraka
(1) Pri načrtovanju, graditvi in obratovanju objektov ter urejanju površin je potrebno upoštevati predpise s področja kakovosti 

zraka.
(2) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije, enako je potrebno postopoma urediti tudi 

ogrevanje obstoječih stavb. Zagotoviti je potrebno racionalno rabo energije in zadostno toplotno izolacijo stavb.
(3) Pri vseh novogradnjah in rekonstrukcijah je potrebno upoštevati energetske standarde, ki jih določajo predpisi s področja 

učinkovite rabe energije v stavbah.
(4) Proizvodne objekte in naprave, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost zraka, se lahko umešča samo v območja, ki so 

namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
(5) Območja namenjena proizvodnim dejavnostim ne smejo biti locirana neposredno ob stanovanjskih območjih, pri čemer 

je potrebno upoštevati tudi konfiguracijo terena in lokalno gibanje zraka (roža vetrov).
(6) Nestanovanjske objekte, ki so vir vonjav, je potrebno umeščati v primerni oddaljenosti od objektov, ki so namenjeni bivanju.
(7) Občina si bo prizadevala za zmanjšanje onesnaženosti zraka in bo vzpodbujala uporabo obnovljivih virov energije.
2.7.3.4 Varstvo pred hrupom
(1) Po posameznih površinah podrobnejše namenske rabe so določene stopnje varstva pred hrupom:
– II. stopnja varstva pred hrupom se določa na:

– stanovanjskih površinah brez spremljajočih dejavnosti SSe in SSn,
– stanovanjskih površinah za posebne namene SB,
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– površinah počitniških hiš SP in SP(s),
– površinah za turizem BT,
– drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih zdravstvu in bolnišnicam CD(z),
– površinah namenjenih protokolarnim dejavnostim BB.

– III. stopnja varstva pred hrupom se določa na:
– stanovanjskih površinah s spremljajočimi dejavnostmi SSv in SSe(s),
– površinah podeželskega naselja SK in SK(k),
– osrednjih območjih centralnih dejavnosti CU in CU(t),
– drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih izobraževanju CD(i),
– drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov CD(v),
– površinah športnih centrov BC,
– površinah za oddih, rekreacijo in šport ZS,
– parkih ZP,
– drugih urejenih zelenih površinah ZD,
– pokopališčih ZK,
– površinah razpršene poselitve namenjenih bivanju A(s),
– površinah razpršene poselitve namenjenih kmetijskim gospodarstvom A(sk),
– površinah razpršene poselitve namenjenih opravljanju verskih obredov A(v),
– površinah razpršene poselitve namenjenih zavetiščem in kočam A(k),
– površinah razpršene poselitve namenjenih poslovnim dejavnostim A(p),
– površinah celinskih voda (VC) katera, v skladu s predpisi s področja varstva pred hrupom, niso razvrščena med mirna 

območja na prostem.
– IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na:

– površinah za industrijo IP,
– površinah gospodarskih con IG,
– površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo IK,
– površinah drugih območij BD,
– površinah cest PC,
– površinah železnic PŽ,
– ostalih prometnih površinah PO,
– območjih okoljske infrastrukture O,
– območjih energetske infrastrukture E,
– območjih vodne infrastrukture VI,
– površinah nadzemnega pridobivalnega prostora LN,
– območjih kmetijskih zemljišč (K1 in K2) in gozdnih zemljišč (G) katera, v skladu s predpisi področja varstva pred hrupom, 

niso razvrščena med mirna območja na prostem.
(2) Meje III. in IV. območja varstva pred hrupom na poselitvenih območjih so določene s podrobnejšo namensko rabo prostora.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka te točke mora biti na meji, med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter meji 

med II. in IV. območjem varstva pred hrupom, določeno območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo 
pogoji za III. območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, 
mora biti 1000 m (v vodoravni projekciji). Lahko je manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva 
pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev 
hrupa, določena za to območje.

(4) Območja s I. stopnjo varstva pred hrupom in mirna območja na prostem se določijo v skladu s predpisi za varstvo narave.
(5) Na javnih shodih in prireditvah ne smejo biti presežene kritične vrednosti hrupa, v skladu s predpisom, ki ureja način 

uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah.
(6) Pri umeščanju proizvodnih dejavnosti v bližino stanovanjskih območij ali obratno je potrebno predvideti izvedbo ustreznih 

aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov, predvsem izvedba protihrupnih nasipov (v primeru, da bodo na območju potekale 
bolj hrupne dejavnosti), ustrezna umestitev parkirnih in manipulacijskih površin na območjih, ustrezna namestitev hladilnih in 
prezračevalnih naprav (stran od smeri stanovanjskih objektov), uporaba protihrupnih materialov (fasade, okna) na objektih v coni 
in po potrebi tudi na izpostavljenih stanovanjskih objektih.

(7) Pri projektiranju novogradenj in rekonstrukciji obstoječih stavb je potrebno upoštevati negativni vpliv obstoječega vira hrupa 
(avtoceste in drugi infrastrukturni objekti) in stavbe že v osnovi zasnovati tako, da so varovani prostori kot jih določajo predpisi s 
področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji hrupa. V varovalnem pasu avtoceste naj se ne načrtuje stanovanjskih 
stavb in takšnih dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč.

(8) Pri načrtovanju novih površin predvidenih za širitev naselij je potrebno izdelati oceno obremenitve okolja zaradi virov 
hrupa cestnega in železniškega prometa, ki vplivajo na obremenitve s hrupom na predmetnih območjih ter predvideti in ob 
izgradnji zagotoviti izvedbo ustreznih ukrepov za zaščito varovanih prostorov in parcel, namenjenih gradnji, pred hrupom ter pri 
tem upoštevati tudi povečano obremenitev v 20-letnem planskem obdobju.

(9) Pri obstoječih objektih mora ukrepe za preprečitev čezmernih obremenitev s hrupom zaradi cestnega in železniškega 
prometa zagotoviti upravljavec oziroma investitor prometne infrastrukture.

2.7.3.5 Ravnanje z odpadki
(1) Zbiranje in skladiščenje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov, ravnanje in 

odlaganje pa urejeno na način, ki ga določajo veljavni predpisi.
(2) Komunalne odpadke je potrebno zbirati ločeno na izvoru nastanka v zabojnikih za odpadke. Mesto postavitve zabojnikov 

mora biti dostopno komunalnim vozilom. Za odvoz in odlaganje odpadkov je zadolžen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki.

(3) Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo, na posebej določenih mestih, njihova embalaža ali zabojniki morajo biti 
označeni skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi. Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem 
letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z 
odpadki.
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(4) Za ločeno zbiranje se na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Praviloma so 
zbiralnice postavljene na utrjene površine javnega značaja, vendar ne v neposredni bližini pred ali ob enotah kulturne dediščine.

(5) Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, je treba skladiščiti v za to namenjenih objektih, ločeno od ostalih 
odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.

(6) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.
(7) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov, oziroma se jih ustrezno predela. 

Mogoče jih je uporabiti pri sanaciji območij za izkoriščanje mineralnih surovin, ob pogoju pridobitve vseh potrebnih dovoljenj.

2.7.4 Varstvo naravnih dobrin

36. člen
(varstvo naravnih dobrin)

2.7.4.1 Varstvo vodnih in priobalnih zemljišč
(1) V skladu s predpisi s področja urejanja voda je pri prostorskih ureditvah v naseljih in izven naselij potrebno upoštevati 

omejitve posegov v vodna in priobalna zemljišča vodotokov I. in II. reda.
(2) Priobalno zemljišče vodotokov I. reda Save in Kokre je 15 m, zunaj območij naselij pa 40 m od meje vodnega zemljišča. 

Priobalno zemljišče ostalih vodotokov, potokov, hudournikov, stoječih vod in suhih strug je 5 m od vodnega zemljišča. Priobalno 
zemljišče je lahko tudi drugačno, če tako določi Vlada RS.

(3) Pri načrtovanju potekov tras gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj 
vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj ta ne posega v pretočni profil vodotoka, dela naj se izvedejo 
tako, da obstoječa stabilnost brežine vodotoka ne bo poslabšana.

(4) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(5) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma 

prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).
(6) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na 

vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem 
voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter 
preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

(7) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna 
in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se 
ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in ohranja naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.

(8) Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, vse ureditve pa 
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

(9) Odlaganje in zasipavanje z odkopanimi in odpadnimi gradbenimi materiali ter ostalimi odpadki ni dopustno.
(10) Pri gradnji propustov in mostov morajo biti posegi v brežine čim manjši.
(11) V vodotokih ali njihovi bližini je prepovedano pranje delovnih strojev. Gradbena mehanizacija mora biti tehnično brezhibna, 

da ne prihaja do izteka olj in maziv v površinske vode.
(12) Za vse posege, ki posegajo v brežine reke Kokre in Save je potrebno izdelati stabilnostjo študijo brežin.
2.7.4.2 Vodovarstvena območja
(1) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. 

Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(2) V vodovarstvenih pasovih vodnih zajetij so do sprejetja akta o zaščiti vodnih virov v Mestni občini Kranj dovoljene le:
– I. varstveni pas:

– gradnje in ureditve za potrebe vodovoda in zavarovanj vodnih zajetij (zemljišča je potrebno urediti v travnik, park ali gozd);
– rekonstrukcije in vzdrževanja obstoječih zakonito zgrajenih stavb pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi;
– obstoječe prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik, s čimer se 

zmanjša možnost nesreč, ki so posledica razlitja nevarnih snovi. Pod posebnimi pogoji se, v soglasju s pristojnim organom, lahko 
gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega pomena.

– II. varstveni pas:
– gradnje novih stanovanjskih stavb za stalno in občasno bivanje v vrzelih obstoječih stavbnih zemljišč, pod pogojem, da 

so izvedeni vsi zaščitni ukrepi;
– rekonstrukcije in vzdrževanja zakonito zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb, pod pogojem, da so 

izvedeni vsi zaščitni ukrepi, ter gradnje objektov za potrebe individualnih kmetijskih gospodarstev (hlevi z urejenim odvodnavanjem, 
silosi ipd.);

– gradnje skladišč za kurilno olje do 5 m3;
– gradnje nepropustnih kanalizacijskih omrežij, z obvezno priključitvijo vseh objektov;
– gradnje vodotesnih greznic za individualne stanovanjske stavbe pri katerih odpadnih voda ni možno odvajati v javno 

kanalizacijo;
– gojiti živino v dosedanjem obsegu (gnojišča morajo biti urejena tako, da ni možnosti ponikovanja in prelivanja gnojnice);
– pod posebnimi pogoji je, v soglasju s pristojnim organom, dovoljena gradnja novih prometnic in ostale gospodarske 

javne infrastrukture ter obratovanje obstoječih in gradnja novih objektov posebnega družbenega pomena v soglasju s pristojnim 
ministrstvom.

– III. varstveni pas:
– rekonstrukcije, vzdrževanja, gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih in drugih stavb v skladu s podrobnejšo 

namensko rabo, na območjih z urejeno javno kanalizacijo;
– gradnje objektov za potrebe individualnih kmetijskih gospodarstev (hlevi z urejenim gnojiščem, silosi ipd.);
– gradnje nepropustne kanalizacije in čistilnih naprav ter ostale javne gospodarske infrastrukture.

(3) Za zaščito pitne vode je potrebno čim prej akte o zavarovanju obstoječih in potencialnih vodnih virov.
(4) Za zagotovitev zadostne količine pitne vode je, v naselju Javornik, potrebno obstoječe vodovodno omrežje povezati na 

zdravstveno ustrezen vodovodni sistem Kranj.
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2.7.4.3 Varstvo kmetijskih zemljišč
(1) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati onesnaženje ali drugačno 

degradiranje in zaviranje rasti rastlin.
(2) Pri izvajanju agrarnih operacij je na kmetijskih zemljiščih potrebno ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša 

drevesa ali skupine dreves. Prav tako je potrebno ohranjati gozdni rob, ga na novo zasaditi ali okrepiti. Pri melioracijah in 
hidromelioracijah je v čim večji možni meri potrebno ohranjati naravne značilnosti prostora. Pred pričetkom melioracijskih del mora 
investitor pridobiti odločbo o uvedbi melioracije, ki jo izda za kmetijstvo pristojno ministrstvo.

(3) Objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture naj se načrtuje tako, da se čim bolj izognejo posegom v območja 
sklenjenih kmetijskih zemljišč, predvsem najkvalitetnejših. S posegi naj se čim manj razdrobi posestna struktura. Pri umeščanju 
ali rekonstrukciji omrežij gospodarske javne infrastrukture naj se v čim večji možni meri izkoristijo obstoječe ceste in poti.

(4) Preprečevati je potrebno zaraščanje pašnikov na območju Škofjeloškega hribovja in Dobrav.
(5) V času gradnje objektov je potrebno preprečiti manipulacijo vozil in druge negativne vplive na sosednja kmetijska zemljišča.
(6) Občina si bo v okviru svoje pristojnosti prizadevala v največji možni meri ohranjati kvalitetna kmetijska zemljišča za 

zagotavljanje prehranske varnosti.
2.7.4.4 Varstvo gozdnih zemljišč
(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je predhodno potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove, za 

izsekavanje posameznih dreves in krčitve gozda pa dovoljenje pristojnega zavoda.
(2) Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom so določeni z uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 

namenom in državnimi ali občinskimi akti o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, v katerih so podani tudi režimi gospodarjenja 
z njimi. Varovalni gozdovi so na vpogled v prostorskem informacijskem sistemu.

(3) V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo funkcij gozda, ne razvrednotijo ali poškodujejo gozda in ne 
poslabšujejo možnosti uresničevanja funkcij gozda ali onemogočajo njihovo zagotavljanje. Negozdna zemljišča v gozdu je 
prepovedano pogozdovati.

(4) Ohraniti je treba obstoječe dostope do gozda za gospodarjenje z njim, vključno z javno rabo gozdov, ki je dovoljena tudi 
nelastnikom gozdov. Če so zaradi posegov v gozd obstoječi dostopi prekinjeni je treba urediti nadomestne dostope. Vsak projekt 
za soglasje za poseg v gozd ali ob njem mora vsebovati tudi rešitev za dostop do prometnice za gospodarjenje z gozdom, ki meji 
na poseg ali je v njegovem zaledju. Za ureditev dostopa do gozda je potrebno predvideti najmanj 5 m širok pas.

(5) Spravilo in odvoz lesa naj poteka po že obstoječih gozdnih vlakah in gozdnih cestah. Če to ni mogoče, naj to poteka po 
bodoči trasi cestnih povezav.

(6) Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na svojih objektih, ki bi jih lahko povzročili drevje in druge tvarine 
sosednjega gozda, mehanizacija in gozdni proizvodi zaradi normalnega gospodarjenj s sosednjim gozdom ter ujm in sanacije 
njihovih posledic.

(7) Vzdolž gozdih površin, ki mejijo na površine namenjene za gradnjo bivalnih, gospodarskih in športnih objektov, je potrebno 
zagotoviti varnostno oskrbni pas. Dopustne rabe v varnostno oskrbnem pasu so zelene površine, vodna in kmetijska zemljišča ter 
vse vrste infrastrukturnih naprav, če ne vsebujejo objektov, ki bi jih lahko ogrozila padajoča drevesa oziroma njihova lokacija in 
način rabe nista takšna, da bi trajno onemogočala dostop do gozda.

2.7.5 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

37. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

2.7.5.1 Splošni pogoji
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih 

in drugih nesreč, pri tem je potrebno upoštevati pogoje za:
– varstvo pred požarom,
– zagotovitev virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– varen umik pri požaru za ljudi, živali in premoženja,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(2) Zaklanjanje in varovanje prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se ureja v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 5000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo 

zaklonišča osnovne zaščite, v vseh novih objektih na teh območjih je potrebna ojačitev prve plošče.
(4) Prostorske potrebe za področje zaščite in reševanja so določene v občinskem načrtu zaščite in reševanja. Prav tako ima 

občina izdelano oceno ogroženosti.
(5) Pri posegih v prostor je na ogroženih (poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih) območjih potrebno upoštevati področne 

predpise.
(6) Ogrožena območja so razvidna v prikazu stanja prostora oziroma v prostorskem informacijskem sistemu, informativni 

podatki potencialnih plazovitih območij so prikazani na Atlasu okolja.
2.7.5.2 Poplavna območja
(1) Za poplavna območja se štejejo vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno 

prelije izven vodnega zemljišča.
(2) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisih o vodah in na osnovi izdelanih in 

potrjenih strokovnih podlag »Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih nevarnosti za območje problematičnih odsekov 
znotraj MOK« (EHO projekt d.o.o., št. projekta H-30/12, oktober 2012). Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte 
razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso 
določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(3) Na poplavnih območjih, za katere so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri 
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za 
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo 
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
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(4) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je 
treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, 
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja 
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte 
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(6) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in 
vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na 
vodni režim in stanje voda.

(7) Ne glede na določbe tretjega in šestega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in 
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi o vodah.

(8) Za zagotovitev celovite poplavne varnosti v občini, je potrebno zagotoviti izgradnjo dveh suhih zadrževalnikov na 
Sorški reki in Žabnici ter povečati propustnost obstoječih propustov, izvesti protipoplavne nasipe in izvesti posamezne sklope 
hidrotehničnih ureditev na posameznem vodotoku, kot je opredeljeno v poplavni študiji. Poplavno varnost pa se že zagotavlja z 
dvema obstoječima zadrževalnikoma Bantale in Golnik.

2.7.5.3 Erozijska in pogojno stabilna ali labilna zemljišča
(1) Na erozijskih območjih, pogojno stabilnih in labilnih ter potencialno plazovitih zemljiščih je treba za vsako gradnjo oziroma 

poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko-geomehansko poročilo o sestavi 
in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja, kadar strokovnjak s tega področja v skladu s predpisi in na osnovi značilnosti terena ugotovi, 
da je tako poročilo treba izdelati. Na območjih kjer se nivo podzemne vode lahko dvigne do kote, ki ogroža varnost stavb je 
potrebno, v primeru načrtovanja kletne etaže, z geomehanskim poročilom v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določiti 
nivo podzemne vode in opredeliti ustrezne ukrepe oziroma rešitve.

(2) Na erozijskih območjih, pogojno stabilnih in labilnih ter potencialno plazovitih zemljiščih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– oguljevanje površin in vlačenje lesa,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako 

drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča.
2.7.5.4. Požarno ogrožena območja v naravnem okolju
(1) V Mestni občini Kranj so požarno ogroženi ravninski gozdovi Kranjskega in Sorškega polja ter gozdovi na pobočjih 

Šmarjetne gore in južnih pobočjih naselij Pševo, Javornik in Čepulje. Po stopnji ogroženosti spadajo ti gozdovi v 1. in 2. stopnjo 
ogroženosti in predstavljajo veliko in zelo veliko požarno ogroženost.

(2) V območjih požarno ogroženih gozdov je potrebno izvajati preventivne ukrepe, in sicer:
– redno odstranjevanje suhih organskih materialov,
– vzdrževanje predhodnosti prevoznih poti,
– čiščenje požarno varstvenih pasov ob železniških progah,
– graditev in vzdrževanje protipožarnih presekov, vodnih jarkov in drugih tehničnih objektov,
– organiziranje protipožarne straže.
(3) V obdobju, ko je za posamezno območje razglašena požarna ogroženost je v teh območjih prepovedano:
– kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj,
– puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.
2.7.5.5. Seizmološke zahteve, hidrološke in druge geotehnične značilnosti zemljišča
(1) Po podatkih Uprave RS za geofiziko je v osrednjem delu občine (mesto Kranj z okolico, Kranjsko-Sorško polje in del 

Škofjeloškega hribovja) vrednost projektnega pospeška tal 0.225 (g) (potresna nevarnost), v ostalem delu občine pa je pospešek 
tal 0.200 (g). Glede na cono potresne nevarnosti je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti 
potresno varen način gradnje.

(2) Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja mehanske odpornosti zemljišč in stabilnosti objektov ter 
predpise s področja voda.

2.7.6 Obrambne potrebe

38. člen
(obrambne potrebe)

(1) Območja za potrebe obrambe imajo določena območja izključne ter omejene in nadzorovane rabe.
(2) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe 

obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe 
obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(3) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa primarna (kmetijska ali 
gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim 
delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti 
območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območjih omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba predhodno 
pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.
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(4) V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko 
nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba 
za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij 
za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

2.8 Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja

39. člen
(varstvo vodnih virov)

(1) Občina oziroma druge pristojne službe morajo (v okviru svoje pristojnosti) za večino prebivalstva zagotavljati oskrbo s 
kvalitetno pitno vodo. Pri tem si morajo prizadevati za varstvo vodnih virov in vodovarstvenih območij.

(2) Posegi v vodovarstvena območja so dopustni le ob doslednem upoštevanju omejitev in pogojev iz veljavnih predpisov o 
zavarovanju vodnih virov. Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno 
stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.

(3) Odvajanje odpadnih komunalnih voda, ki nastajajo v stavbah je podrobneje opredeljeno v poglavju II/3.4. Prostorski 
izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Na vodovarstvenih 
območjih mora biti interno in javno kanalizacijsko omrežje vodotesno in zaključeno s čistilno napravo oziroma skladno s predpisi 
o zavarovanju vodnih virov. Neprečiščene komunalne odpadne vode se ne sme odvajati neposredno v vodotoke ali ponikati na 
vodovarstvenih območjih.

40. člen
(zdravstvene zahteve v zvezi z osončenjem ter kvaliteto bivanja)

(1) Pri vseh prostorih za bivanje in delo je treba zagotoviti minimalno zahtevano osončenje oziroma osvetlitev v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje.

(2) Na območjih, namenjenih stanovanjskim površinam (SS), površinam podeželskega naselja (SK), površinam razpršene 
poselitve, namenjenih bivanju (A(s)) in površinam razpršene poselitve, namenjenih pretežno kmetijstvu (A(sk)) mora biti 
praviloma zagotovljeno osončenje vsaj enega prostora za bivanje. Kot osončen se šteje tisti prostor, v katerem sončni žarki 
17. januarja vsaj eno uro osvetljujejo sredino okenske površine. Pri določanju osončenja je kot ovire potrebno upoštevati okoliški 
teren in stavbe.

41. člen
(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, 
ki zagotavljajo, da mejne vrednosti elektromagnetnega polja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

(2) I. stopnja varstva pred sevanjem se določa na:
– stanovanjskih površinah SSe, SSn, SSe(s) in SSv
– stanovanjskih površinah za posebne namene SB,
– površinah podeželskega naselja SK in SK(k),
– površinah počitniških hiš SP,
– osrednjih območjih centralnih dejavnosti CU in CU(t),
– drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih izobraževanju CD(i),
– drugih območjih centralnih dejavnosti namenjenih opravljanju verskih obredov CD(v),
– drugih območjih centralnih dejavnosti, namenjenih zdravstvu in bolnišnicam CD(z),
– površinah za turizem BT,
– površinah športnih centrov BC,
– površinah namenjenih protokolarnim dejavnostim BB,
– površinah za oddih, rekreacijo in šport ZS,
– površinah parkov ZP,
– površinah pokopališč ZK,
– površinah razpršene poselitve, namenjenih bivanju A(s),
– površinah razpršene poselitve, namenjenih kmetijskim gospodarstvom A(sk),
– površinah razpršene poselitve namenjenih opravljanju verskih obredov A(v),
– površinah razpršene poselitve namenjenih zavetiščem in kočam A(k),
– površinah razpršene poselitve namenjenih poslovnim dejavnostim A(p).
(3) II. stopnja varstva pred sevanjem se določa na:
– drugih urejenih zelenih površinah ZD,
– površinah za industrijo IP,
– površinah gospodarskih con IG,
– površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo IK,
– površinah cest PC,
– površinah železnic PŽ,
– ostalih prometnih površinah PO,
– območjih okoljske infrastrukture O,
– območjih energetske infrastrukture E,
– območjih mineralnih surovin LN.
(4) Minimalni potrebni odmiki od virov EMS, v katera ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori in pri umeščanju 

novih virov EMS je potrebno upoštevati oddaljenost od objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni odmiki se merijo od 
sredine osi daljnovoda na višini 1 m od tal v odvisnosti od vrste oziroma tipa daljnovoda in nazivne napetosti in so:
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– za daljnovod 400 KV je odmik min. 42 do 46 m od osi daljnovoda na vsako stran,
– za daljnovod 220 KV je odmik min. 18 do 24 m od osi daljnovoda na vsako stran,
– za daljnovod 110 KV je odmik min. 11 do 14 m od osi daljnovoda na vsako stran.
(5) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev 

okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

42. člen
(pogoji za neoviran dostop funkcionalno oviranim osebam)

(1) Pri graditvi objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

(2) Tehnične rešitve stavb v javni rabi in javnih odprtih površin morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran 
dostop, vstop in uporabo objektov brez grajenih ovir. Javne površine (ceste, pločniki) naj se izvedejo brez robov, da bodo lahko 
premostljive za funkcionalno ovirane osebe.

43. člen
(svetlobno-tehnične zahteve)

(1) Pri osvetljevanju objektov in površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo 
predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Nestanovanjske stavbe, prometna infrastruktura in sprehajalne poti izven naselij praviloma ne smejo biti osvetljeni. 
Kolikor je to nujno potrebno zaradi varnosti, mora biti osvetljevanje urejeno v skladu z veljavnimi predpisi s področja svetlobnega 
onesnaževanja okolja. Uporabljajo naj se svetlobna tipala.

44. člen
(zahteve glede varovanja pred požari)

(1) Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti pred požari.
(2) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od meje parcele omejeno širjenje 

požara na sosednje objekte. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti upoštevane tudi protipožarne 
ločitve (v kolikor ni možno zagotoviti ustreznih odmikov med objekti in od parcelne meje).

(3) Zagotoviti je potrebno vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Na območjih kjer protipožarna voda ni zagotovljena je 
potrebno urediti požarne bazene ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom.

(4) Zagotoviti je potrebno neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje. Obstoječe in nove urgentne poti morajo 
zagotavljati dovoze intervencijskim vozilom (minimalen radij 11,5 m, širina utrjenih poti 3,5 m, ob objektih pa 5 m).

(5) Za objekte, ki so določeni s predpisi o požarni varnosti, je treba izdelati študijo požarne varnosti. Kadar študija požarne 
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »Zasnova požarne varnosti«. 
Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO ENOTAH UREJANJA PROSTORA

45. člen
(prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora)

(1) Prostorski izvedbeni po EUP so določeni v Prilogi 1 Preglednica enot urejanja prostora, ki je sestavni del tega odloka.
(2) V preglednici so določene EUP s pripadajočo podrobnejšo ter pod podrobnejšo namensko rabo prostora in prostorskimi 

izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP), ki določajo stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, dopustne višinske gabarite stavb, 
in tipološke vzorce grajene strukture (urbanistično oblikovanje) ter EUP, za katere veljajo tudi posebne določbe PIP. Ostali PIP, ki 
prav tako veljajo za posamezne EUP so določeni v 2. točki tega odloka Skupni prostorski izvedbeni pogoji, razen če v III. poglavju 
Posebne določbe prostorskih izvedbenih pogojev ni določeno drugače.

III. POSEBNE DOLOČBE PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

46. člen
V EUP, za katere so določene posebne določbe PIP, je pri posegih v prostor treba upoštevati tudi skupne PIP, ki jih posebne 

določbe PIP ne spreminjajo.

47. člen
(posebne določbe PIP)

1. Posebne določbe PIP za EUP v naseljih:
1.1 Babni vrt BV 1/1, 1/2
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.2 Bitnje BI 1
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.3 Bitnje BI 8, BI 13 in BI 17
(1) V EUP je potrebno ohranjati obstoječ urbanistični vzorec poselitve, in sicer:
– volumen in razmerja stranic stanovanjskih stavb in (gospodarskih) poslopij;
– v smeri S–J morajo biti stavbe nanizane druga za drugo v enakomernih presledkih;
– značilno postavitev (gospodarskih) poslopij na severni rob parcel pravokotno na prometnico, s smerjo slemena V–Z, 

stanovanjske stavbe na zahodnem delu pa v sredino parcel, s smerjo slemena S–J;
– simetrične dvokapne strehe.
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(2) Z novimi posegi ni dopustno spreminjati značilnih arhitekturnih elementov. V primeru, da je kmetija izgubila svojo funkcijo, 
je v stavbah dopustna sprememba namembnosti v gostinske, trgovske, storitvene in pisarniške dejavnosti. Nadzidave v EUP niso 
dovoljene. Objekti registrirane kulturne dediščine se lahko odstranijo in nadomestijo z novim objektom le s soglasjem pristojnega 
zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(3) V EUP BI 13 je na stavbnem delu zemljišča parc. št. 180/1, k.o. Bitnje, dopustna gradnja enostanovanjske stavbe.
1.4 Bitnje BI 10, BI 11, BI 33, BI 34, BI 35, BI 36, BI 37, BI 38, BI 39, BI 40 in BI 41
EUP se nahajajo v območju Kulturne krajine Bitnje zato je potrebno:
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante;
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo 

prostorsko in časovno kontinuiteto;
– pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo;
– načrtovati le simetrične dvokapne strehe;
– prepovedano je postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
1.5 Bitnje BI 22
V EUP je dovoljena gradnja manjših stavb centralnih dejavnosti, večji trgovski centri niso dovoljeni. Vse stavbe morajo imeti 

simetrične dvokapne strehe.
1.6 Bitnje BI 23/1, 2, 3, 4, 5, 6
V EUP je potrebno upoštevati:
– predvideno rekonstrukcijo ceste Žabnica–Bitnje–Stražišče (nove stavbe v naselju Bitnje morajo biti v območju rezervata 

prometnice LN Žabnica–Bitnje–Stražišče od osi obstoječe ceste odmaknjene 9 m);
– ob obstoječem cestnem telesu na obeh straneh zagotoviti 3 m širok pas z omejeno lastninsko pravico, ki bo namenjen 

gradnji gospodarske infrastrukture;
– EUP BI 23/6 se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti, zato je potrebno okoli obstoječe hiše izvesti nasip.
1.7 Bobovek BO 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(1) Območje naravnega spomenika Jezerca na Bobovku. V EUP so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki jih dopušča 

Odlok o zavarovanju jezerc v Bobovku pri Kranju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/81 in Uradni list RS, št. 35/02).
(2) Znotraj območja naravnega spomenika se nahaja EUP BO 1/3, ki predstavlja obstoječe stavbno zemljišče razpršene 

poselitve namenjeno bivanju.
(3) Za območje naravnega spomenika je v pripravi nov akt o razglasitvi območja Jezerca z okolico na Bobovku pri Kranju 

za naravni rezervat, ki bo na novo določil dovoljene posege v prostor in delno spremenil sedanjo mejo zavarovanega območja.
(4) Glede na novo predvideno mejo naravnega spomenika je v EUP BO 1/6 in BO 1/7 spremenjena namenska raba iz 

športnorekreacijskih in zelenih površin (z) v površine namenjene centralnim dejavnostim (CU). Do sprejetja novega akta o 
zavarovanju naravnega spomenika je v teh EUP gradnja prepovedana.

(5) Ob obstoječih stavbnih zemljiščih (EUP BO 4/1 in BO 4/2) je, glede na predvideno novo mejo naravnega spomenika, 
spremenjena namenska raba iz ZS v CU, namenjena centralnim dejavnostim (EUP BO 1/6 in BO 1/7), na katerih je do sprejetja 
novega akta o zavarovanju naravnega spomenika gradnja prepovedana.

(6) Območje centralnih dejavnosti EUP BO 4/1 in BO 4/2 je potrebno fizično ločiti od zavarovanega območja tako, da se postavi 
ograjo na mejo zavarovanega območja. Po sprejetju nove Uredbe o zavarovanju pa se ograja postavi na novo mejo zavarovanja.

(7) V območju naravnega spomenika se delno ohranja stavbna zemljišča namenjena površinam za oddih, rekreacijo in šport 
(ZS) v EUP BO 1/4 in BO 1/5. Do sprejetja novega akta o zavarovanju so v teh enotah dovoljeni le tisti posegi, ki jih dopušča 
obstoječi odlok iz prvega odstavka te točke.

(8) Gradnje na območju naravne vrednote se ne sme izvajati v nočnem in večernem času. Javna razsvetljava in razsvetljava 
gradbišča ni dovoljena. Luči ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.

1.8 Bobovek BO 2/1,2,3
(1) V EUP BO 2/3 je zemljišče parc. št. 906/2 – del in 905 – del, k.o. Kokrica, namenjeno stanovanjskim površinam za posebne 

namene in sicer programu s področja oskrbe starejših občanov.
(2) Javna razsvetljava na območju EUP BO 2/1,2,3 se mora načrtovati in izvajati tako da:
– se gradnja ne sme izvajati v nočnem in večernem času;
– svetila za osvetljevanje javnih površin ne smejo osvetljevati neba in širše okolice in morajo biti opremljena s svetlobnimi tipali;
– se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;
– je v drugem delu noči prižgano le minimalno število luči, da se zagotovi varnost v območju.
1.9 Bobovek BO 3
(1) Širitev kmetije mora ohranjati obstoječo naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovne in prepoznavne 

značilnosti krajine.
(2) V območju se, kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno 

nadomestiti z novimi v enakem obsegu.
(3) Javna razsvetljava na območju se mora načrtovati in izvajati tako da:
– se gradnja ne sme izvajati v nočnem in večernem času;
– svetila za osvetljevanje javnih površin ne smejo osvetljevati neba in širše okolice in morajo biti opremljena s svetlobnimi 

tipali;
– se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;
– je v drugem delu noči prižgano le minimalno število luči, da se zagotovi varnost v območju.
1.10 Bobovek BO 4/1 in BO 4/2
(1) V EUP je dovoljena gradnja trgovskih, gostinskih, oskrbnih, storitvenih in pisarniških stavb ter eno- ali dvostanovanjskih stavb.
(2) Po sprejetju novega akta o zavarovanju Jezerc na Bobovku je v vplivnem območju naravnega rezervata (v podenoti EUP 

BO 4/2) potrebno posege v prostor izvajati na način, da ne vplivajo na zavarovano območje. Za posege v prostor je potrebno 
pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje pristojnega organa za varstvo narave.

(3) Javna razsvetljava na območju se mora načrtovati in izvajati tako da:
– se gradnja ne sme izvajati v nočnem in večernem času;
– svetila za osvetljevanje javnih površin ne smejo osvetljevati neba in širše okolice in morajo biti opremljena s svetlobnimi 

tipali;
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– se uporabljajo svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru;
– je v drugem delu noči prižgano le minimalno število luči, da se zagotovi varnost v območju.
(4) Komunalne oziroma industrijske onesnažene vode iz območja je prepovedano odvajati v zavarovano območje naravnega 

rezervata Jezerca na Bobovku.
(5) Pred posegi v prostor je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, ki morajo obsegati tudi poterensko obdelavo 

gradiva v primeru arheološkega najdišča.
1.11 Breg ob Savi BRS 3/1, BRS 4
Na območju naravne vrednote novi posegi v prostor niso dovoljeni. Nezazidane površine v območju naravne vrednote naj 

se prepustijo naravni sukcesiji.
1.12 Breg ob Savi BRS 7/2
Gradnja naj se načrtuje in izvede tako, da se bo objekte umestilo izven NV. Območje NV naj se prednostno prepušča naravni 

sukcesiji.
1.13 Britof BR 1
Območje je namenjeno izključno gradnji eno in dvostanovanjskih stavb brez spremljajočih stavb splošnega družbenega 

pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin. V primeru združitve dveh parcel, namenjenih gradnji (določenih v komasaciji), je dovoljena 
gradnja stanovanjskega dvojčka, pri čemer je v vsaki enoti dvojčka dovoljeno eno stanovanje.

1.14 Britof BR 2
Območje je namenjeno gradnji novih stanovanjskih stavb in spremljajočih stavb storitvenih dejavnosti in trgovin. Dovoljuje 

se združitev dveh ali več parcel, namenjenih gradnji (določenih v komasaciji). Dopustna je tudi gradnja stavb v nizu. Spremljajoče 
dejavnosti se lahko izvedejo v obsegu do 40 % EUP.

1.15 Britof BR 3/1
Na območju naravne vrednote naj se ohranja obstoječa obrežna zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja/

dreves.
1.16 Britof BR 5/1
V osrednjem delu EUP je potrebno izdelati idejno zasnovo notranjega prometnega omrežja, določiti regulacijske linije, ki jih 

je potrebno upoštevati pri posegih v prostor.
1.17 Britof BR 9 in BR 11
V EUP je potrebno:
– predhodno izdelati urbanistično zasnovo celotnega EUP, ki bo podlaga za parcelacijo in posege v prostor; stavbe oblikovati 

po enotnih oblikovalskih izhodiščih;
– prometno omrežje predvideti s krožnimi cestami; predvideti gradnjo energetsko učinkovitih stavb; pred gradnjami ali sočasno 

zagotoviti ustrezno GJI; v EUP BR 11 upoštevati odmike od transportnega plinovoda.
1.18 Britof BR 20
(1) Območje je namenjeno preselitvi kmetije Pičman iz naselja Britof. V EUP je dopustna gradnja kmetijskih stavb za rastlinsko 

predelavo, rejo živali in spravilo pridelka ter gradnja stanovanjske stavbe, ki pripada kmetiji ter gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov v skladu s točko 2.1.1.3. 9. člena tega odloka.

(2) Stanovanjska stavba naj bo arhitekturno oblikovana kot prostostoječa hiša. Kmetijske stavbe morajo biti enotno 
arhitekturno oblikovane (naklon strešin, kritina, obdelava in barva fasad). Dovoljen naklon strešin kmetijskih stavb je od 22° do 
35°. Pri obdelavi fasad je potrebno uporabljati naravne materiale. Okolico objektov, razen ob gozdnem robu, je potrebno zasaditi 
z drevesno vegetacijo.

(3) Po izvedbi načrtovanih posegov sprememba namembnosti stavb, razen znotraj skupine nestanovanjskih kmetijskih stavb, 
ni dopustna.

1.19 Čadovlje ČA 1/1, 2, 3
V naselju Čadovlje je potrebno ohranjati značilno prečno orientacijo slemen streh pravokotno na cesto Hraše–Čadovlje.
1.20 Golnik GO 35, GO 36, GO 37, GO 40/3, in GO 41
Za EUP velja:
– da gozdne površine predstavljajo del širšega zaledja bolnišnice Golnik s poudarjeno socialno funkcijo;
– da je dovoljena gradnja rekreacijskih poti v gozdu;
– da krčitev gozdnih površin ni dopustna.
1.21 Goriče GOR 9
(1) Na celotnem območju EUP je potrebno ohranjati gozdni rob. Vso potrebno infrastrukturo je potrebno speljati proti cesti 

izven zavarovanega območja.
(2) V gozd na severozahodnem delu zemljišča parc. št. 605/5 k.o. Goriče, posegi v prostor niso dovoljeni.
1.22 Goriče GOR 12
V območju je dovoljena gradnja večstanovanjske stavbe.
1.23 Hrastje HR 6/3
(1) EUP je namenjena gradnji proizvodnih, poslovnih, skladiščnih, storitvenih, trgovskih in servisnih dejavnosti, v stičiščih 

pomembnejših prometnic so dopustne še gostinske dejavnosti, ob robni zeleni potezi pa tudi družbeni in razvedrilni programi.
(2) Pri poseganju v prostor je potrebno upoštevati grafični del Usmeritev za posege v prostor (priloga 4), ki je sestavni del 

tega odloka.
(3) Za območje je potrebno upoštevati naslednje podrobne prostorske izvedbene pogoje:
– na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC1 in FC2 so dovoljene spremembe namembnosti, v skladu z namembnostjo 

območja, ter dozidave, nadzidave in novogradnje znotraj določene gradbene meje pod pogojem, da faktor zazidanosti FZ ne 
presega 60% površine parcele, namenjene gradnji (funkcionalne enote);

– na funkcionalnih celotah stavbne strukture FC3, FC4, FC5, FC6 in FC7 je dovoljena gradnja novih objektov maksimalnega 
tlorisnega gabarita, ki je določen z gradbeno mejo, pod pogojem da faktor zazidanosti FZ ne presega 60% površine parcele, 
namenjene gradnji (funkcionalne enote);

– v območju je potrebno upoštevati dovoljene vertikalne gabarite novih stavb, ki ne smejo presegati kote 20,0 m nad 
obstoječim terenom;
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– v funkcionalnih celotah je dovoljeno funkcionalne enote združevati tako, da se ohranja 8,0 m robni nepozidani pas, pod 
pogojem, da faktor zazidanosti FZ ne presega 60% površine tako združene parcele, namenjene gradnji;

– v funkcionalnih enotah je znotraj gradbenih meja dovoljena tudi gradnja in postavitev pomožnih nezahtevnih in enostavnih 
objektov, v skladu s točko (16) 9. člena tega odloka;

– na posameznih parcelah, namenjenih gradnji, je glede na dejavnost potrebno zagotoviti zadostne površine za manipulacijo 
in mirujoči promet;

– posamezne funkcionalne celote v območju je potrebno oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih (strehe stavb so 
praviloma ravne oziroma dvokapne strehe, z naklonom do 25 º, ki so skrite za fasadnimi elementi);

– zagotoviti je potrebno prometno priključevanje območja po obstoječi prometnici iz severa z ustrezno rekonstrukcijo 
(koridor ceste 26 m);

– potrebno je ohranjati koridorje predvidenih prometnic (širine 17 m, 11,5 m oziroma 9 m), razen vzporedne ceste D, ki 
se jo lahko opusti;

– vzdolž vseh ključnih prometnic je potrebno zagotoviti obojestransko zasaditev visokorasle linijske drevesne vegetacije;
– ob vseh prometnicah je potrebno predvideti obojestranski pločnik, ob ključnih prometnicah pa pločnik ločiti od vozišča 

s pasom zelenice;
– zagotoviti je potrebno vse navezave na obstoječe gozdne poti;
– na stiku cone z gozdnimi površinami je potrebno ohranjati drevesno vegetacijo oziroma rob na novo zasaditi z avtohtono 

vegetacijo;
– na celotnem območju (razen FC1 in FC2) so do izgradnje novih stavb dovoljene ureditve površin za vrtičkarstvo.
1.24 Jama JA 6
Širitev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in prepoznavne značilnosti 

krajine. V območju se, v kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno 
nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.25 Jamnik JAM 1
V območju mora postavitev stavb upoštevati smer slemena pravokotno na plastnice.
1.26 Jamnik JAM 3
Gradnja naj se načrtuje in izvede na tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.27 Kokrica KO 27/1, Zlato polje KRZ 11/2
(1) Podenoti sta namenjeni izgradnji nadomestne lokalne ceste, ki pod avtocesto nadomešča bivšo cestno povezavo 

Mlaka–Polica.
(2) Cesta se ohranja v obstoječi širini. Izjemoma so možne širitve tako, da se ohranja gozd.
1.28 Mesto Kranj – splošno
1.28.1 Dovoljena gradnja novih podzemnih garažnih objektov, pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi obstoječa parterna 

raba (zelenice, igrišča, parkirišča). V podzemnih garažnih objektih niso dovoljene druge namembnosti.
1.28.2 Pri obnovi fasad blokov, stolpičev in stolpnic je potrebno upoštevati Barvne smernice za obnovo večstanovanjskih 

objektov v območju MOK.
1.29 Kranj KR 2
Območje je namenjeno zavetišču za živali.
1.30 Kranj Čirče KR Č 4
Območje je namenjeno trgovskim, gostinskim, oskrbnim, storitvenim, pisarniškim in stanovanjskim stavbam. Z načrtovanimi 

novimi stavbami je potrebno ohranjati lokacijo ureditve novega križišča (krožišča) in upoštevati regulacijske linije ob cesti.
1.31 Kranj Čirče KR Č 15
Območje je namenjeno preselitvi kmetije (Konc v Čirčah).
1.32 Kranj Drulovka KR D 3/1, 2
(1) Območje je bilo zgrajeno na podlagi ZN Drulovka.
(2) V EUP so dovoljeni naslednji posegi:
– na zemljišču parc. št. 558/10, k.o. Breg ob Savi, je dovoljena gradnja garaž oziroma parkirišč;
– dovoljena je gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: garaž, steklenjakov, ut, nadstreškov, ograj, 

spominskih obeležij in grajene urbane opreme (razen kioskov), pod pogojem enotnega oblikovanja;
– dovoljeno je spreminjati namembnost stavb za storitvene dejavnosti, ki ne povzročajo motenj v bivalnem okolju, pod 

pogojem, da ima objekt zagotovljen dovoz in na lastnem funkcionalnem zemljišču zagotovljeno predpisano število parkirnih mest;
(3) Zaradi verjetnosti najdb arheoloških ostalin je o dinamiki gradbenih del potrebno pristojni zavod za varstvo kulturne 

dediščine obvestiti saj 5 dni pred začetkom zemeljskih del.
(4) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:
– dozidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja novih stavb, razen stavb, ki so bile načrtovane v ZN Drulovka;
– spremembe namembnost stavb za potrebe obrti z vplivi na okolje.
1.33 Kranj Drulovka KR D 10/1
V EUP (zahodno od lokalne ceste) so stavbe spremljajočih dejavnosti dopustne v večjem obsegu (do 40 % površine EUP).
1.34 Kranj Jedro KR J 2/2
(1) Del EUP (Palača v Kranju) je z odlokom razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 115/03). 

V območju so dopustne le prostorske ureditve, ki jih dopušča razglasitveni akt.
(2) Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.35 Kranj Jedro KR J 3
(1) Območje je namenjeno poslovno-upravnemu središču z možno stanovanjsko, gostinsko in trgovsko dejavnostjo. 

Dopušča se tudi gradnja garažne hiše, gradnja doma starostnikov in varovanih stanovanj. Na zemljišču parc. št. 296/1, k.o. Kranj, 
je na parcelni meji dovoljena gradnja novega objekta, ob prehodni odstranitvi obstoječega objekta. Na celotnem odseku ob 
Gregorčičevi cesti se vzpostavi pasaža za pešce.

(2) Na območju naravne vrednote in EPO je obvezno ohranjati gozd in ježo. V čim večji meri je potrebno ohranjati zeleno 
ježo z gozdnim robom na zemljišču parc. št. 265/2, k.o. Kranj.
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1.36 Kranj Jedro KR J 4
Slovenski trg je namenjen podnivojskim parkirnim površinam, v parterju pa ureditvi parka s sprehajalnimi potmi in spominskimi 

obeležji ter postavitvi začasnih objektov, namenjenih kulturnim prireditvam. Oblikovanje Slovenskega trga mora ponovno vzpostaviti 
osno zasnovo med Gimnazijo in Delavskim domom; nova parkovna ureditev mora upoštevati obstoječe skulpture in vegetacijo.

1.37 Kranj Jedro KR J 5, KR J 6, KR J 34, KR J 37
Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.38 Kranj Jedro KR J 7
Prizidki k osnovnemu objektu morajo upoštevati simetrično prostorsko zasnovo.
1.39 Kranj Jedro KR J 9
(1) Območje Prešernovega gaja je namenjeno javnim zelenim površinam in je z odlokom razglašeno za kulturni spomenik 

(Uradni list RS, št. 3/91). V območju so dopustne le prostorske ureditve, ki jih dopušča razglasitveni akt.
(2) Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.40 Kranj Jedro KR J 10
(1) EUP predstavlja površine ob stiku vzhodne mestne vpadnice s kanjonom Kokre, leži na njenem desnem bregu in je 

namenjena prepletu programov prvenstveno mirujočega prometa, s spremljajočim servisnimi dejavnostmi, storitveni in oskrbni 
dejavnosti, ki služijo lahko tudi potrebam doma starostnikov, vse pod nivojem končno urejenega terena, ki je namenjen zeleni 
parkovni ureditvi mesta, na kateri se dopušča postavitev zgolj transparentnih stavb paviljonskega tipa, namenjenih popestritvi 
ponudbe parka.

(2) Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.41 Kranj Jedro KR J 11, KR J 13, KR J 16/1, 2, KR J 23 in KR J 40
(1) Nove gradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave morajo upoštevati oblikovanje obstoječih tipičnih meščanskih vil z 

značilnimi arhitekturnimi elementi, vključno s šotorastimi strehami.
(2) V EUP KR J 13 in KR J 16/1 so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave. V EUP KR J 23 in KR J 40, na 

območju arheologije, so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.42 Kranj Jedro KR J 17/1
(1) Na območju EUP ni dovoljeno povečati obstoječega faktorja zazidanosti, razen za gradnjo nove eno- ali dvostanovanjske 

stanovanjske stavbe (na zemljišču p. št. 935/10, 11, k.o. Kranj).
(2) Stavbe so lahko visoke do (K)+P+6 razen:
– stolpnice višine (K)+P+19, ki jo je treba ohranjati kot prostorsko dominanto;
– stavbe ob Cesti Staneta Žagarja, ki so lahko visoke do (K)+P+1+M;
– stavbe ob Zoisovi ulici, ki so lahko visoke do (K)+P+3.
(3) Stavbam, ki po arhitektonskem videzu predstavljajo vile, ni dovoljeno spreminjati njihovih značilnih arhitekturnih elementov 

(gradnje prizidkov in nadzidav tem stavbam niso dovoljene).
(4) Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.43 Kranj Jedro KR J 17/2
(1) Ohranjati je potrebno obstoječo prostorsko dominanto Vodovodni stolp in vile ob Cesti Staneta Žagarja. Vodovodni stolp je 

potrebno ohranjati v celoti; dovoljena so le vzdrževalna dela. Novi objekti v neposredni okolici vodovodnega stolpa ne smejo presegati 
višine 10,0 m. Vilam ni dovoljeno spreminjati njihovih značilnih arhitekturnih elementov. Gradnje prizidkov in nadzidkov pri vilah niso 
dovoljene. Ostale stavbe so lahko visoke do (K)+P+1+M ali (K)+P+2, razen stavbe ob Zoisovi ulici, ki so lahko visoke do (K)+P+3.

(2) Stanovanjsko vilo Kebetova ulica 14 je dovoljeno porušiti in na njenem mestu zgraditi poslovno stavbo (očesni center). 
Dovoljeni max. višinski gabarit nove stavbe je 10,00 m, min. delež zelenih površin (ZP) je 15%. Minimalni odmik stavbe od sosednjih 
zemljišč je 4,00 m, s soglasjem lastnikov sosednjih zemljišč pa lahko tudi manj. Pred odstranitvijo vile je Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine potrebno omogočiti, da dokumentira stopnišče v vili.

(3) Na zemljišču p. št. 930/38, k.o. Kranj, je dopustna le gradnja parternega parkirišča.
1.44 Kranj Jedro KR J 19/1, 2, KR J 22 in KR J 35
(1) V EUP KR J 19/1, 2, KR J 22 in KR J 35 novogradnje, dozidave, nadzidave in niso dovoljene.
(2) V EUP KR J 22 in KR J 35, na območju arheologije, so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.45 Kranj Jedro KR J 25
(1) Območje je namenjeno centralnim dejavnostim. Na jugovzhodnem delu EUP se nahaja obstoječa glavna avtobusna 

postaja, ki se na tej lokaciji ohranja do preselitve avtobusne postaje Kranj na novo lokacijo. Ker območje predstavlja prostorsko 
dominanto z javnim programom se urbanistično-arhitekturne rešitve za gradnjo novih objektov v tej EUP dobijo z javnim natečajem.

(2) Na območju arheologije so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.46 Kranj Jedro KR J 30
Ob Koroški cesti novogradnje, nadzidave in dozidave niso dovoljene.
Novogradnje so dopustne le na SZ delu območja ob stari cesti, pod pogojem ohranjanja dominantne vizure na Bežkovo vilo 

(višinski gabariti stavb ne smejo presegati absolutne kote nadmorske višine 387,50).
1.47 Kranj Jedro KR J 31
V EUP je za vsak poseg v prostor obvezna arheološka raziskava.
1.48 Kranj Jedro KR J 33
V območju so izjemoma dovoljeni posegi, ki izboljšujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne dediščine, ob 

obveznem zagotavljanju arheoloških kontrolnih blokov.
1.49 Kranj Labore KR L 1
V EUP je dovoljena tudi gradnja obratne ambulante. Pri gradnji skladiščnih stavb je dovoljen faktor zazidanosti (FZ) 0,70.
1.50 Kranj Labore KR L 10
Novogradnje, nadzidave in dozidave v EUP niso dovoljene.
1.51 Kranj Planina KR PL 3
(1) Območje je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina III.
(2) V EUP je dovoljena nadzidava garažnih objektov ter gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi 

obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča…). Dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjske vogalne stavbe, ki zaključuje 
stanovanjski niz vstopne ulice v trg Rivoli in severno lice trga v smeri vzhod – zahod; višinski gabarit levega dela stavbe je 
(K) + P + 2, desnega pa (K) + P + 3, pod pogojem zagotovitve ustreznih parkirnih površin v kletnih etažah.
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(3) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje, razen stavb iz drugega odstavka te točke in dozidave ter nadzidave obstoječih večstanovanjskih stavb – 

blokov;
– spremembe namembnosti skupnih prostorov večstanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, obrtne in storitvene dejavnosti.
1.52 Kranj Planina KR PL 12
(1) Območje je namenjeno stanovanjskim, trgovskim, gostinskim, obrtnim, storitvenim in poslovnim stavbam.
(2) Na zahodnem delu območja, v križišču Likozarjeve ulice in Ceste Rudija Šeliga, je potrebno upoštevati predvideno 

izgradnjo krožišča (R=60 m), ob vzhodni vpadnici (Cesta Rudija Šeliga) pa ohranjati 6 m širok koridor z izgradnjo kolesarske 
steze in hodnika za pešce.

(3) Območje obravnave se prometno napaja na severnem robu preko obstoječe poti, ki jo je potrebno ustrezno 
rekonstruirati. Napajalna cesta in Cesta Rudija Šeliga, se v linij nasprotnega uvoza na parkirišče, lahko prečno povežeta. 
Maksimalni višinski gabarit stavb je (K) + P + 2 + M.

1.53 Kranj Planina KR PL 17
(1) Območje je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina II.
(2) V EUP je dovoljena nadzidava garažnih objektov, gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po izgradnji vzpostavi 

obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča) ter ureditev manjših športnorekreacijskih objektov s spremljajočimi 
stavbami malega merila.

(3) V EUP niso dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje, razen stavb iz drugega odstavka te točke, in dozidave ter nadzidave obstoječih večstanovanjskih stavb 

– blokov;
– spremembe namembnosti skupnih prostorov večstanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, obrtne in storitvene dejavnosti.
1.54 Kranj Planina KR PL 22/4
Pri umeščanju trgovskih ali drugih objektov ob stanovanjskih stavbah predvidenih z LN Planina –vzhod (Uradni list RS, 

št. 51/07) je potrebno zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe pri namestitvi hladilnih in prezračevalnih naprav (stran od smeri 
stanovanjskih stavb).

1.55 KR Planina PL 23/1
V območju naselbinske dediščine poimenovanem »Novi dom«, nekdanji koloniji uradniških stanovanj, je potrebno ohranjati 

obstoječo pozidavo, gabarite stavb, naklone streh, arhitekturno tipologijo in materialno substanco. Novogradnje, dozidave in 
nadzidave stavb niso dovoljene.

1.56 Kranj Planina KR PL 23/2, 3
(1) Območje je bilo zgrajeno na podlagi ZN Planina I.
(2) V podenotah KR PL 23/2,3 je dovoljena nadzidava garažnih objektov ter gradnja garažnih kleti pod pogojem, da se po 

izgradnji vzpostavi obstoječa parterna raba (zelenice, igrišča, parkirišča).
(3) V podenoti KR PL 23/3 so dovoljeni še naslednji posegi:
– na zemljišču parc. št. 200/1, 201 in 212/1 – del, vse k.o. Huje, je po odstranitvi stanovanjske stavbe Planina 2 dovoljena 

gradnja nove poslovne stavbe, pod pogojem ustrezne zložbe parcel, namenjenih gradnji. Nova stavba mora biti postavljena 
vzporedno z notranjo ulico (javna pot Planina-Iskra) in mora slediti gradbeni liniji obstoječe poslovne stavbe. Max vertikalni 
gabarit je 3K+P+4. Dovoljeni faktor izrabe gradbene parcele (FI), skupaj s kletnimi etažami namenjenimi parkiriščem, je max 
3,2. Dovoljeni minimalni odmik kletnih etaž od meje sosednjih zemljišč je 1,00 m. Minimalni delež zelenih površin (ZP) je 15%;

– na zemljišču parc. št. 103/24 in 162/38, k.o. Huje, je dovoljena gradnja parkirišč;
– dovoljene so rekonstrukcije stolpnic z namenom pridobitve podstrešnih stanovanj (zamenjava obstoječe strešne 

konstrukcije s streho v naklonu 30 – 35).
(4) V podenoti KR PL 23/2 je ob Cesti talcev vzhodno od trgovske šole dovoljena gradnja poslovno stanovanjske stavbe.
(5) V podenotah KR PL 23/2,3 niso dovoljeni naslednji posegi:
– gradnje novih stavb, razen stavb in posegov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka te točke in nadzidave ter dozidave 

obstoječih večstanovanjskih stavb – blokov;
– spremembe namembnosti skupnih prostorov večstanovanjskih stavb v gostinske, trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti.
1.57 Kranj Planina KR PL 37
(1) Območje, ki se nahaja ob vzhodni mestni obvoznici v bližini Delavskega mosta, je namenjeno gradnji večstanovanjskih 

stavb za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi. Za urejanje območja je bil izveden urbanistično arhitekturni natečaj. Idejni projekt 
Kozolci Kranj (avtorjev Squire and Partners, februar 2010), ki je bil izdelan na podlagi izbrane natečajne rešitve in dodatnih 
priporočil ocenjevalne komisije, predstavlja izhodišče za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Ureditev območja predvideva postavitev enajstih samostojnih stavb, ki so nanizane ob interni krožni prometnici. 
Območje v smeri SV-JZ prečka nova povezovalna cesta med Cesto 1. maja in Smledniško cesto, ob kateri je umeščen osrednji 
trg ter poslovne in storitveno-trgovske dejavnosti. Stavba na severnem robu območja je namenjena pretežno poslovni dejavnosti, 
ostale stavbe so pretežno oziroma izključno stanovanjske.

(3) Etažnost objektov je P+3+M do P+4+M in pada s severne proti južni strani območja. V mansardah objektov so 
predvidena dupleks stanovanja. Ureditev parkirnih površin se, v skladu z idejnim projektom Kozolci Kranj, ki upošteva 1,5 PM 
na stanovanje, določa ob robu osrednjega trga in nove povezovalne ceste ter v eni ali dveh podzemnih etažah.

1.58 Kranj Planina KR PL 39
Območje je namenjeno rekreaciji, športnemu igrišču in spremljajočim objektom (okrepčevalnica, garderobe, sanitarije, 

parkirišča, izhodi …). Pod območjem je dopustna tudi izgradnja garažne kleti v več etažah.
1.59 Kranj Planina KR PL 40/2
Poseg v prostor naj se načrtuje izven naravne vrednote. Za vse posege ob Kanjonu Kokre je potrebno pridobiti 

geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja.
1.60 Kranj Planina KR PL 45
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo kmetije je potrebno odstraniti deponijo peska s separacijo, ki se 

kot nedovoljen poseg nahaja na zemljišču parc.št. 541 in 537, k.o. Klanec.
1.61 Kranj Primskovo KR P 3
(1) Območje je namenjeno trgovskim, gostinskim, obrtnim, storitvenim, poslovnim in stanovanjskim stavbam.



Uradni list Republike Slovenije Št. 74 / 17. 10. 2014 / Stran 8273 

(2) V EUP je potrebno:
– upoštevati, da gradnja stanovanjskih stavb v varovalnem pasu avtoceste ni dovoljena;
– da so dovoljene le dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih vplivov na obstoječe stanovanjsko naselje;
– pred gradnjami ali sočasno zagotoviti ustrezno GJI.
1.62 Kranj Primskovo KR P 10, KR P 12
Ob morebitni gradnji novih objektov, naj se ti umeščajo na južni ali vzhodni rob parcele. Obstoječa obrežna zarast naj se v 

čim večji meri ohrani.
1.63 Kranj Primskovo KR P 17/3
V območju zemljišč parc. št. 1288/1, 1289/2, 1289/3, 1290/4, 1290/6, 1292/2, 1289/4 in 1290/5, k.o. Primskovo, do rezervata 

severne povezovalne ceste je dopustna gradnja turistično-gostinskega objekta z nastanitvenimi kapacitetami.
1.64 Kranj Primskovo KR P 28/1
Dovozna pot na zemljišču parc. št. 73/5, k.o. Primskovo, služi tudi kot javna pešpot – povezava med cerkvijo in šolo.
1.65 Kranj Primskovo KR P 28/2
EUP je namenjena ureditvi parka. Za ureditev tega območja se upošteva načelna usmeritev KS Primskovo (idejna skica z 

obrazložitivjo z dne 4. 10. 2009), ki je sestavni del tega odloka (Priloga 2).
1.66 Kranj Primskovo KR P 33
Območje predstavlja rezervat za umestitev novega avtocestnega priključka Kranj sever.
1.67 Kranj Rupa KR R 4
Širitev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovne in prepoznavne značilnosti 

krajine. V območju se, v kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno 
nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.68 Kranj Rupa KR R 8/2
Območje predstavlja rezervat za umestitev trase severne povezovalne ceste.
1.69 Kranj Rupa KR R 8/3
Območje predstavlja rezervat za izvedbo novega krožišča na severni povezovalni cesti.
1.70 Kranj Rupa KR R 12/1
Na območju naravne vrednote gradnje in posegi v prostor niso dovoljeni.
1.71 Kranj Rupa KR R 14, 15
(1) V območju so dovoljene gradnje športnih igrišč in ureditve drugih površin, namenjene oddihu, rekreaciji in športu na 

prostem.
(2) Na območju naravne vrednote (sotočje Rupuvščice in Kokre) se ohranja morfologija terena in vegetacije.
1.72 Kranj Rupa KR R 16/5
Na kmetijskih zemljiščih v tej podenoti gradnje pomožnih kmetijskih objektov in začasnih objektov niso dopustne.
1.73 Kranj Rupa KR R 16/9
Območje predstavlja rezervat za potrebe obrambe (vojašnice) in za potrebe prestavitve gasilskega doma z regijskim centrom 

za obveščanje (kot nadomestna zemljišča), brez spremembe namenske rabe (K1).
1.74 Kranj Sava KR SA 7/1, 2
Za EUP se načrtuje delna prenova. Dejavnosti, ki niso skladne z določeno rabo CU, razen energetike (na zemljiščih parc. 

št. 396/3, 396/4, 399, 980/1, vse k.o. Kranj), je treba postopno umikati z območja. V obeh EUP-jih so izjemoma dovoljeni posegi, 
ki izboljšujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne dediščine, ob obveznem zagotavljanju arheoloških kontrolnih blokov. 
Na območju se lahko umešča garažne hiše za širše zaledje. Arhitekturno oblikovanje mora biti kvalitetno in podrejeno varovanju 
kulturne dediščine. Obstoječe kvalitetno oblikovane stavbe je potrebno ohranjati in po potrebi prenavljati. Poudarek naj bo na 
oblikovanju javnih in poljavnih površin ter ustrezni ureditvi okolice sotočja Save in Kokre. Ob Savi in Kokri naj se glede na prostorske 
možnosti oblikuje zeleni pas, kjer se ohranja obvodno vegetacijo in se jo dopolnjuje z avtohtono vegetacijo. Krepi naj se omrežje 
peščevih poti (prenova poti do starega mestnega jedra, brvi preko rek ipd.).

1.75 Kranj Sava KR SA 11/1, 2
(1) V podenoti KR SA 11/1 je poleg splošnih določb območje namenjeno tudi spremljajočim objektom strelišča in upravnim 

zgradbam kluba za usposabljanje reševalnih psov.
(2) V podenoti KR SA 11/2 gradnja tribun ni dovoljena. Sklenjen gozd v tej podenoti je potrebno ohranjati v celoti.
1.76 Kranj Sava KR SA 13 in KR SA 14
Ob obstoječi železniški progi je predvidena izgradnja drugega tira.
1.77 Kranj Sava KR SA 17
Spreminjanje reliefa ali gradnja večjih grajenih struktur ni dovoljena. Sklenjeni gozd se mora ohranjati.
1.78 Kranj sever KR SE 1/2, KR SE 2 in KR SE 3
(1) Ob naravni vrednoti Kanjona Kokre je potrebno vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v min. širini 15 m oziroma do meje 

priobalnega zemljišča, ki je določen z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Kokri (Uradni list RS, št. 111/08).
(2) Poseg v prostor naj se načrtuje izven naravne vrednote.
(3) Za vse posege ob Kanjonu Kokre je potrebno pridobit geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih 

temeljenja.
1.79 Kranj sever KR SE 5, KR SE 12 in KR SE 15/1, 2
V EUP je potrebno ohranjati obstoječi koncept pozidave. Novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje.
1.80 Kranj sever KR SE 7/1
V območju naselbinske dediščine, imenovani »Nemška vas«, je potrebno ohranjati obstoječo pozidavo, gabarite stavb, 

arhitekturno tipologijo in materialno substanco. Možna je revitalizacija stavb v primeru izboljšanja zgodovinske pričevalnosti in 
izboljšanja bivalnih pogojev.

1.81 Kranj sever KR SE 20/2
Območje predstavlja rezervat za umestitev severne povezovalne ceste.
1.82 Kranj sever KR SE 21
EUP je namenjena zelenemu tamponu med stanovanjsko zazidavo in povezovalno cesto. Zaradi pomanjkanja površin za 

mirujoči promet v morfološki enoti Kranj – sever je v območju dopustna gradnja podzemnih ali vkopanih garaž z zelenimi strehami 
minimalnih naklonov.
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1.83 Kranj Stražišče KR ST 2/1
V EUP ni dovoljena gradnja stanovanjskih stavb.
1.84 Kranj Stražišče KR ST 5
Območje kulturnega spomenika Šempetrske graščine. V EUP so dovoljene le ureditve, ki jih določa akt o razglasitvi kulturnega 

spomenika (Uradni list RS, št. 61/07).
1.85 Kranj Stražišče KR ST 11
Glede na pomembno lego ob dveh glavnih prometnicah je v območju, ki je sicer namenjeno bivanju, dopustno nameniti večji 

del površin (nad 50%) spremljajočim dejavnostim (storitve, trgovine in gostinske dejavnosti).
1.86 Kranj Stražišče KR ST 13
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje. Dopustna je sprememba namembnosti dveh obstoječih stavb v 

večstanovanjski stavbi, pod pogojem ohranjanja obstoječih stavbnih mas.
1.87 Kranj Stražišče KR ST 14
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje. Ob Šempetrski ulici in notranjih dovoznih poteh je dopustna 

gradnja garažnih objektov in parkirišč.
1.88 Kranj Stražišče KR ST 17
V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljenje.
1.89 Kranj Stražišče KR ST 24
V EUP je dovoljena gradnja ene poslovno-stanovanjske stavbe.
1.90 Kranj Stražišče KR ST 25
(1) Območje je namenjeno skladiščnim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim, vključno s površinami za začasno shranjevanje 

gradbenih materialov in predelanih gradbenih odpadkov. Dovoljuje se skladiščenje le ekološko nespornih materialov. Posegi v 
prostor se izvajajo z upoštevanjem sočasnih ukrepov za eliminacijo vplivov na vodotok Žabnica (ustrezno nadvišanje terena, 
regulacija in prestavitev vodotoka).

1.91 Kranj Struževo KR S 16
(1) Območje gospodarske cone na Polici je namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim 

dejavnostim, izvedbi sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in objektov za mehansko biološko obdelavo odpadkov (MBO).
(2) Na površinah enote urejanja prostora je v severnem in osrednjem delu zgrajenih že večje število objektov in naprav, zato 

so za ta del dovoljeni posegi v prostor kot jih določajo splošna določila PIP za podrobnejšo namensko rabo IG. Za še nerealizirani 
del enote urejanja prostora se določajo usmeritve kot sledi:

– organizacija izrabe prostora mora slediti obstoječemu konceptu postavitev stavbnih mas, pri čemer je potrebno za vsak 
načrtovan poseg zagotoviti zadostne površine za mirujoči promet, dostavo in manipulacijo vozil;

– v robnem delu enote urejanja prostora, ki z vzhodnim robom meji na kmetijska zemljišča, je potrebno zagotoviti ustrezne 
ukrepe za ublažitev vizualne izpostavljenosti (npr. vegetacijski vložki ob robovih, drevesna vegetacija na parkiriščih, kjer to program 
omogoča …);

– za programe mehansko-biološke obdelave odpadkov ter sortirnice mešanih komunalnih odpadkov je zagotoviti vse potrebne 
ukrepe varstva okolja;

– maksimalni vertikalni gabariti stavb ne smejo presegati višine 15,0 m nad koto urejenega terena.
1.92 Kranj Struževo KR S 18, Kranj Zlato polje KRZ 11/1 in Dobrave DO 7/1
Glavna vpadnica v mesto. Načrtovana je gradnja štiripasovne ceste s spremljajočimi programi ob cesti (kolesarska steza, 

hodnik za pešce).
1.93 Kranj Šmarjetna gora KR Š 1
(1) Območje smučarskega – skakalnega centra je namenjeno prireditvam in treningom v zimskem in poletnem času.
Na podlagi ureditvenega načrta (UN) »Smučarski center Gorenja Sava« je bila zgrajena skakalnica z glavnim športnim 

objektom in tribunami.
(2) Na podlagi konceptualnih izhodišč UN so v območju dovoljene še naslednje gradnje in ureditve: boksi za hrambo in 

pripravo smuči, sodniški stolp, rezervoar vode, žičnica, parkirišča ter drugi spremljajoči objekti, ki služijo tej dejavnosti.
1.94 Kranj Zlato polje KR Z 5
(1) V EUP novogradnje, dozidave in nadzidave niso dovoljene.
(2) V rezervatu Kidričeve ceste je v večstanovanjskih objektih, v obstoječi gradbeni masi, brez spremembe konstrukcije, 

dopustna tudi sprememba namembnosti podstreh v stanovanja. V strešine je dopustno vgraditi okenske odprtine v obliki frčad pod 
pogojem, da so te oblikovane enotno. Za izvedbo frčad je dopustno posegati v strešno konstrukcijo.

1.95 Kranj Zlato polje KR Z 7
Območje je namenjeno poslovnim, gostinskim in stanovanjskim dejavnostim ter bencinskemu servisu.
1.96 Kranj Zlato polje KR Z 9
Območje je namenjeno intenzivni pridelavi rastlin (vrtnarija) s spremljajočimi trgovskimi objekti in okrepčevalnico. Na obstoječi 

večstanovanjski stavbi so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in spremembe namembnosti podstreh v stanovanja.
1.97 Letenice LE 6
Območje je namenjeno proizvodnji bioplina.
(1) Obratovanje naprav ne sme presegati kratkotrajnih in dolgotrajnih mejnih vrednosti kakovosti zraka. Škodljive vplive na 

kakovost zraka je potrebno zmanjšati v fazi načrtovanja in umeščanja objektov v prostor tako, da se dele objektov (okna, vrata, 
zračnike) postavi tako, da se vonj širi v ozračje stran od obstoječih stavb.

(2) Za zmanjševanje neprijetnih vonjav je potrebno pravilno ravnanje z materipolom, predvsem pokrivanje z ustrezno folijo 
in zagotovitev dobrega tesnjenja ob robovih začasne deponije. Odvoz odpadkov se ne sme vršiti v času visokih temperatur. 
Obratovanje bioplinarne se mora vršiti v zaprtih prostorih.

1.98 Mavčiče MA 7
Območje je namenjeno obstoječi elektrarni Mavčiče (E).
1.99 Mlaka pri Kranju ML 1/1
Na zahodnem robu EUP ML 1/1, na stičišču OPPN Mlaka zahod, se pri posegih v prostor upošteva rešitve iz OPPN, pri 

čemer stavbe lahko segajo na obe EUP.
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1.100 Mlaka pri Kranju ML8
(1) EUP se nahaja v območju naravne vrednote. V območju je dovoljena gradnja dveh stavb namenjenih turistični dejavnosti.
(2) Umestitev stavb je dopustna na zahodnem delu območja, na ravnem terenu območja, kjer je gozd že izsekan. Za gradnjo 

je potrebno zaradi nestabilnosti terase pridobiti geomehansko poročilo.
(3) Gradnja in urejanje površin na nezazidanih površinah naj se načrtuje in izvede tako, da se bo objekte umeščalo čim bolj 

na zahodni rob parcele. Obstoječa zarast naj se v največji možni meri ohrani. Mikrolokacija in tlorisna velikost stavb se določi v 
postopku pridobivanja projektnih pogojev na terenu s predstavniki občine in organizacije pristojne za varstvo narave.

1.101 Njivica NJ 5
(1) V območju se nahaja zidana stanovanjska stavba z lesenim obrtnim delom (žaga).
(2) Potrebno je varovati in ohranjati tlorisne, višinske in konstrukcijske zasnove vseh stavb. Z novimi posegi se ne sme 

posegati v vodotok.
1.102 Orehovlje OR 1/2
Na območju NV naj se ohranja obstoječa obrežna zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.103 Pangršica PA 1/1, 1/2
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.104 Planica PLA 3 in PLA 9
Območje obstoječih počitniških hiš, ki se nahajajo v območju Kulturne krajine Planica pri Čepuljah. Dovoljene so le 

rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, odstranitve stavb in zunanje ureditve.
1.105 Podblica POD 1/2, 3
Gradnja naj se načrtuje in izvede na tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se obstoječa 

obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.106 Podreča PO8
Območje je namenjeno proizvodnji bioplina.
(1) Obratovanje naprav ne sme presegati kratkotrajnih in dolgotrajnih mejnih vrednosti kakovosti zraka. Škodljive vplive na 

kakovost zraka je potrebno zmanjšati v fazi načrtovanja in umeščanja objektov v prostor tako, da se dele objektov (okna, vrata, 
zračnike) postavi tako, da se vonj širi v ozračje stran od obstoječih stavb.

(2) Za zmanjševanje neprijetnih vonjav je potrebno pravilno ravnanje z materipolom, predvsem pokrivanje z ustrezno folijo 
in zagotovitev dobrega tesnjenja ob robovih začasne deponije. Odvoz odpadkov se ne sme vršiti v času visokih temperatur. 
Obratovanje bioplinarne se mora vršiti v zaprtih prostorih.

1.107 Povlje POV 4,5,6,7
V EUP novogradnje niso dovoljene.
1.108 Praše PRA 1/1, 2
V naselju Praše je potrebno ohraniti značilno prečno orientacijo slemen pravokotno na cesto Jeprca–Podreča–Labore.
1.109 Praše PRA 4
Širitev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in prepoznavne značilnosti 

krajine. V območju se, v kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno 
nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.110 Predoslje PR 12
(1) V območju so dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo splošna določila PIP za podrobnejšo namensko rabo SK(k) – 

površine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji in stanovanjem kmetij. Na severnem 
delu območja je dopustna še gradnja turistično nastanitvene in gostinske stavbe.

(2) Za vsak poseg v prostor je potrebno najprej izdelati idejno zasnovo, ki jo je predhodno potrebno uskladiti s pristojnim 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

1.111 Predoslje PR 19/1
Na območju NV naj se ohranja obstoječa obrežna zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.112 Srakovlje SR 4
(1) Območje podeželskega naselja.
(2) Za območje je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Realizacija območja je možna v skladu z izdanim dovoljenjem oziroma s 

spremembo gradbenega dovoljenja ali novim gradbenim dovoljenjem lahko tudi brez garažne kleti, pod pogojem, da se na parterju 
uredi ustrezna prometna ureditev in zagotovi ustrezno število parkirnih mest.

(3) Za osvetljevanje javnih površin (javna razsvetljava) je potrebno uporabljati svetilke, ki ne oddajajo sevanja nad 
vodoravnico, z uporabo svetil, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo (nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne 
žarnice niso primerne).

1.113 Suha pri Predosljah SU 4
Širitev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in prepoznavne značilnosti 

krajine. V območju se, v kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno 
nadomestiti z novimi v enakem obsegu.

1.114 Suha pri Predosljah SU 2/1, 2, 3, 4, 5, SU 3, SU 4 in SU 5
V EUP je potrebno ohranjati značilno prečno orientacijo slemen pravokotno na cesto Visoko–Suha–Predoslje ter značilno 

sivo barvo kritine.
1.115 Sveti Jošt nad Kranjem JO 2
Romarsko središče Sv. Jošta.
V območju se varuje tlorisna, višinska in konstrukcijska zasnova ter arhitekturno oblikovanje stavb. Varuje se tudi odprti prostor 

zato je v območju prepovedana gradnja novih stavb, dopustne pa so rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
1.116 Tenetiše TE 5
Širitev kmetije mora ohranjati naselbinsko in krajinsko zasnovo in ne sme posegati v oblikovane in prepoznavne značilnosti. 

V območju se, v kolikor je to možno, ohranja obstoječa drevesa. V primeru odstranitve določenih dreves je te obvezno nadomestiti 
z novimi v enakem obsegu.
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1.117 Tenetiše TE 7/1, TE 15
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.118 Tenetiše TE 19
Nova stavbna zemljišča delov parc. št. 302/7, 302/8 in 302/12, k.o. Tenetišče, ležijo v poplavno ogroženem območju. Gradnja 

na teh zemljiščih bo možna po izvedbi predvidenih protipoplavnih ukrepov, ki so razvidni iz poplavne študije za območje Tenetiš.
1.119 Tenetiše TE 21/2,3
Podenota TE 21/2 predstavlja obstoječe odlagališče odpadkov Tenetiše, za katero je predvidena sanacija. Podenota TE 21/3 

pa je namenjena zbirnemu centru odpadkov.
1.120 Trstenik TR 10
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.121 Zabukovje ZAB1
V EUP se na zemljišču p. št. 50/2, k.o. Pševo, nahaja obstoječi stanovanjski objekt, ki leži v I. vodovarstvenem pasu, zato 

objekta ni dovoljeno dozidavati ali nadzidavati, dovoljena pa je legalizacija objekta, pod pogojem, da se padavinske in odpadne 
komunalne vode ustrezno odvajajo izven vodovarstvenega območja ter njegova rekonstrukcija in vzdrževanje.

1.122 Zgornja Besnica ZB 3/1
V EUP so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
1.123 Zgornja Besnica ZB 4
Na zahodnem delu načrtovanega stanovanjskega območja, ki se nahaja v neposredni bližini gozdov s posebnim namenom 

je potrebno zagotoviti varovalni pas. Širino varovalnega pasu določi upravljavec gozda v projektnih pogojih.
1.124 Zgornja Besnica ZB 11
V EUP je za vsak poseg v prostor obvezen predhodni arheološki pregled.
1.125 Zgornja Besnica ZB 13/2
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
1.126 Zgornja Besnica ZB 35
(1) Območje je namenjeno ribogojnici. V območju so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki služijo tej dejavnosti.
(2) Izcedne vode se morajo zaradi vpliva na naravno vrednoto pred izpustom v vodotok predhodno očistiti.
1.127 Žabnica ŽA 6/1, 2, 3, 4
(1) V EUP je potrebno ohranjati obstoječ urbanistični vzorec poselitve, in sicer:
– volumen in razmerja stranic stanovanjskih stavb in (gospodarskih) poslopij;
– v smeri S–J morajo biti stavbe nanizane druga za drugo v enakomernih presledkih;
– značilno postavitev (gospodarskih) poslopij na severni rob parcel pravokotno na prometnico, s smerjo slemena V–Z, 

stanovanjske stavbe na zahodnem delu pa v sredino parcel, s smerjo slemena S–J;
– simetrične dvokapne strehe.
(2) Z novimi posegi ni dopustno spreminjati značilnih arhitekturnih elementov. V primeru, da je kmetija izgubila svojo funkcijo, 

je v stavbah dopustna sprememba namembnosti v gostinske, trgovske, storitvene in pisarniške dejavnosti. Nadzidave v EUP niso 
dovoljene. Objekti registrirane kulturne dediščine se lahko odstranijo in nadomestijo z novim objektom le s soglasjem pristojnega 
zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(3) Podenota ŽA 6/1 se nahaja v območju Kulturne krajine Bitnje.
1.128 Žablje ŽAB 1/1,2
Gradnja na območju naj se načrtuje in izvede tako, da se ne bo posegalo v 5 m pas ob potoku. V tem pasu ob potoku naj se 

obstoječa obrežna zarast ohranja oziroma se jo po potrebi dodatno zasadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves.
2. Posebne določbe PIP za EUP v krajini
2.1 Dobrave DO 3/21
Na parceli 157/1, k.o. Tenetiše se mora vzpostaviti izhodiščno stanje. Načrt zasaditve in potek izvedbenih del se mora uskladiti 

z organizacijo pristojno za varstvo narave.
2.2 Dobrave DO 6
(1) Območje predstavlja del naravne vrednote (id. št. 136 Kokra) oziroma del ekološko pomembnega območja (id. št. Kokra 

–spodnji tok), na katerem je bil izvršen nedovoljen poseg. Odstranjen je bil obrečni gozd, terasa v okljuki meandra in del poplavne 
ravnice pa sta zasuta. Nedovoljen poseg mora investitor (povzročitelj) sanirati tako, da se nasutje odstrani in odpelje na v ta namen 
urejeno deponijo. V 15 m priobalnem pasu ob obodu okljuke mora investitor ponovno zasaditi obrečni gozd.

(2) Sanacija mora biti izvedena v skladu z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave št. 2-III-151/2-O-07/MB z dne 19. 4. 
2007. Po izvršeni sanaciji je na delu zemljišča parc. št. 208/2, k.o. Britof, dopustno formiranje stavbnega zemljišča v obsegu dela 
obstoječe stanovanjske stavbe s pripadajočo parcelo, namenjeni gradnji.

2.3 Sorško polje SP 1/1
Območje je namenjeno izvedbi poligona varne vožnje.
2.4 Sorško polje SP 1/2
Območje predstavlja rezervat za preureditev AC priključka Kranj-vzhod. Pred umestitvijo posega v prostor se rešitve uskladijo 

tudi z upravljavcem AC.
2.5 Sorško polje SP 2/4 in SP 2/11
Območje predstavlja rezervat za preureditev AC priključka Kranj-vzhod, namenska raba K1 se ohranja. Pred umestitvijo 

posega v prostor se rešitve uskladijo tudi z upravljavcem AC.
2.6 Sorško polje SP 3/3
Ohranjati je potrebno krajinsko izpostavljen kompleks najboljših kmetijskih zemljišč, zato z eventualnimi OPPN po 39. členu 

ZKZ-C gradnje kmetijskih stavb za rastlinsko predelavo, rejo živali in spravilo pridelka v tej EUP ni možno načrtovati.
2.7 Sorško polje SP 7/21 in SP 8/10, 11
Namenska raba je kmetijska, določa se le rezervacija prostora (koridor) za umestitev nove cestne povezave Kranj–Škofja 

Loka (2 varianti). Po umestitvi cestne povezave v prostor se za izbrano varianto izdela OPPN oziroma DPN. V koridorju gradnja 
pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ni dovoljena.
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2.8 Sorško polje SP 8/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Območje kulturne krajine Bitnje; na površinah (K1, K2, G, PC in VC) veljajo naslednje usmeritve:
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante;
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo;
– ohranjati kozolce v njihovem razmerju do prostora in naselij;
– ohranjati travniške sadovnjake na robu naselij;
– ohranjati večja in pomembnejša drevesa v naselju, ob znamenjih in sredi kmetijskih površin;
– ohranjati živice;
– preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih;
– upoštevati izjemne, tipične in kompleksne naravno kot tudi kulturno pomembne pojavne oblike površinskih in podtalnih 

vod, vodnatost in čistost voda in vodni rob;
– ohranjati in obdelovati kmetijske površine ter značilno parcelno strukturo.
– prepovedano je postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
2.9 Škofjeloško hribovje ŠH 2
Območje Kulturne krajine Jamnik – vplivno območje cerkve Sv. Primoža. Na gozdnih in kmetijskih površinah v EUP kulturne 

krajine se razen nujnih vzdrževalnih del na obstoječi poti ne dovoljuje nikakršnih posegov v prostor.
2.10 Škofjeloško hribovje ŠH 3/2, 3, 4, 5
Na kmetijskih zemljiščih, severovzhodno od naselja Podblica, se EUP nahaja skupina petih kozolcev – toplarjev iz 

19. stoletja, z dvokapno streho, krito s cementnim špičakom. Ker kozolci predstavljajo stavbno dediščino, jih je potrebno 
ohranjati, odprti prostor pa varovati pred posegi v prostor.

2.11 Škofjeloško hribovje ŠH 4
(1) Opredeljeno območje kulturne krajine Planica pri Čepuljah – vplivno območje cerkve Sv. Gabrijela.
(2) V območju se ohranja odprti prostor pred nadaljnjo pozidavo. Gospodarjenje v kulturni krajini mora biti sonaravno 

(tradicionalna raba zemljišč).
2.12 Škofjeloško hribovje ŠH 5
Zavarovano območje cerkve Sv. Jošta (romarsko središče Sv. Jošt). Na gozdnih in kmetijskih površinah v EUP se, razen 

nujnih vzdrževalnih del na obstoječi poti, ne dovoljuje nikakršnih posegov v prostor.
2.13 Škofjeloško hribovje ŠH 14
Območje predstavlja opuščeni kamnolom tehničnega kamna – karbonatnega grušča. Kamnolom ni več namenjen 

izkoriščanju. Kamnolom je v fazi samosanacije (renaturacije) zato tehnična sanacija zanj ni predvidena.

VI. OBMOČJA, ZA KATERA SE PRIPRAVI OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

48. člen
(območja OPPN)

1. Dopustne vrste gradenj
(1) V EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, so pred uveljavitvijo OPPN dopustne le naslednje vrste gradenj, 

razen, če v usmeritvah za izdelavo OPPN ni določeno drugače:
– rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela zakonito zgrajenih stavb,
– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve gospodarske javne infrastrukture,
– postavitve začasnih objektov.
(2) Ti posegi so dovoljeni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega kompleksnega urejanja območij.
(3) Infrastrukturni vodi se morajo praviloma graditi v cestnem svetu in morajo biti med seboj usklajeni. Če gradnja v cestnem 

svetu ni možna morajo infrastrukturni vodi potekati ob mejah zemljiških parcel in vzporedno z njimi.
2. Območja OPPN
(1) Območja (EUP), ki se urejajo oziroma je zanje predvidena izdelava OPPN, so določena v Prilogi 1 Preglednica enot 

urejanja prostora, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Območja, za katera je predvidena izdelava OPPN praviloma sovpadajo z območji EUP.
(3) OPPN se lahko izdela za posamezno EUP ali manjše območje znotraj posamezne EUP tudi, če to ni določeno v 

občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v 

nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki 
veljajo za predlagano območje,

– so prostorske ureditve potrebne zaradi posledic naravnih in drugih nesreč.
3. Usmeritve za pripravo OPPN v naseljih
3.1 Splošna usmeritev
V vseh predvidenih OPPN je potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– predvideti gradnjo energetsko učinkovitih stavb;
– zmanjšanje potreb po ogrevanju in hlajenju stavb zagotoviti s pravilno orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi 

(ustrezno osončenje) ter predpisati toplotno zaščito stavb, ki bo zagotovila čim manjšo izgubo toplotne energije;
– pred gradnjami ali sočasno zagotoviti ustrezno GJI;
– za smotrno rabo energije uporabiti čiste vire energije ali lokalno razpoložljive obnovljive alternativne vire energije;
– zagotoviti je potrebno tak način osvetljevanja javnih površin, ki ne presega mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja.
3.2 Bitnje BI 32/1
(1) EUP predstavlja pokopališče in je namenjeno površinam za poslovitev in pokop, spominu na umrle in spremljajočim 

ureditvami ter mirujočemu prometu v skladu s predpisi za tovrstno dejavnost. Obstoječe že aktivirane površine grobnih polj se 
nahajajo v sredini severnega dela območja, kjer je z zahodne strani omogočen tudi glavni dovoz/dostop v območje s parkirnimi 
površinami. Nadaljnji razvoj pokopališča v okviru za ta namen določenih stavbnih zemljišč bo potekal proti jugu, zahodu in 
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vzhodu. Glede na izjemno vizualno izpostavljenost območja je potrebno pogledom iz Bitenj ter prometnice Kranj–Škofja Loka 
posebno pozornost posveti oblikovalskim rešitvam, kvalitetnim hortikulturnim ureditvam s pozornostjo na oblikovanju prehodov 
iz območja namenjenega pokopu in spominu na umrle v kulturno krajino obsežnega območja kmetijskih površin z značilnim 
vzorcem parcelnih struktur in iz tega izhajajočo diverzifikacijo zasaditve poljščin (peta fasada). Posebna pozornost mora biti 
namenjena oblikovanju kompleksa poslovilnega in spremljajočega sklopa objektov ter krajini primerno oblikovanje zadostnega 
števila parkirnih površin.

(2) Pred uveljavitvijo OPPN je v podaljšku obstoječih mrliških vežic dopustna gradnja spremljajočih stavb namenjenih 
trgovskim in gostinskim dejavnostim (bife), ki služijo temu območju.

3.3 Bitnje BI 42/1,2,3 in BI 43/1,2,3
(1) Podenote BI 42/1,2 in BI 43/1,2 so namenjene eno- in dvostanovanjskim stavbam (SSe). Podenota BI 42/3 je namenjena 

ohranjanju kmetijskih zemljišč. Podenota BI 43/3 je namenjena prometnici.
(2) Postopek priprave OPPN za EUP 43/1,2 se lahko prične po realizaciji območja z oznako EUP BI 23/4 in BI 42/1,2.
(3) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– maksimalni višinski gabarit stavb je K + P + M, maksimalni FZ je 0,30, minimalni delež OBP je 30%,
– predvideno rekonstrukcijo ceste Žabnica–Bitnje– Stražišče (ob cesti upoštevati regulacijsko linijo),
– zagotoviti zadostne zelene površine in površine za igro otrok,
– pred načrtovanjem preveriti ustreznost osnovnošolskih in predšolskih kapacitet ter v primeru pomanjkanja le teh v območju 

zagotoviti prostorske možnosti.
(4) Zaradi ohranjanja habitatnega tipa je pri izdelavi OPPN potrebno:
– napajalno notranjo prometnico načrtovati po sredini območja v smeri S–J,
– 20 m pas na zahodnem robu ohranjati nepozidan, kakršna koli gradnja v tem pasu ni dovoljena,
– parcelno strukturo prilagoditi glede na zahteve iz prejšnje alineje.
(5) Vzhodni del podenote BI 43/1 in BI 43/2 (ob vodotoku) je poplavno ogroženo. V sklopu priprave OPPN je potrebno 

upoštevati ukrepe in usmeritve iz poplavne študije ter določiti eventuelne dodatno potrebne ukrepe.
3.4 Britof BR 13
(1) Predvidena je celovita prenova opuščenega (degradiranega) industrijskega območja. EUP je namenjena poslovno-

proizvodni coni z namensko rabo IG.
(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– na območju NV ohranjati obstoječo obrežno zarast oziroma se jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves,
– ob naravni vrednoti Kanjona Kokre vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v minimalni širini 15 m,
– s prenovo izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko oblikovane in ekološke razmere,
– višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 12 m nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja je 0,35.
(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena za obstoječe zakonito zgrajene stavbe dovoljene:
– dozidave,
– nadzidave do max. predpisanega višinskega gabarita,
– spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo območja.
3.5 Golnik GO 4
EUP je namenjena zdravstvu in bolnišničnim dejavnostim (razvoj bolnišnice Golnik) z možnostjo umestitve turističnega objekta 

in doma starostnikov v sklopu zdravstvenih storitev. Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati obstoječo konfiguracijo terena,
– zaradi vizualno izpostavljene lokacije naj bodo načrtovane stavbe atraktivno oblikovane, potrebne parkirne površine pa 

locirane pod nivojem terena,
– upoštevati max. faktor izrabe območja 1,0, faktor zazidanosti pa 0,25,
– med posameznimi stavbami predvideti parkovne in zelene površine (zelene bariere),
– dostop do območja predvideti s krožiščem z regionalne ceste R2-410 na zahodnem robu EUP GO3,
– predvideti ustrezne dostope do gozda na vzhodnem delu.
3.6 Golnik GO 13
(1) Zahodni del EUP je namenjen izgradnji varovanega doma Gorenjske regije za starejše dementne občane in za odrasle 

osebe z duševnimi težavami.
(2) Vzhodni EUP je namenjen medicinsko tehnološkemu parku in športnorekreacijskim zelenim površinam. Pri načrtovanju 

je potrebno:
– upoštevati maksimalni faktor izrabe območja (FI) 0,6,
– ohranjati obstoječi drevored in veduto nanj, izpostavljene robove naselja pa dodatno ozeleniti,
– zahodno od drevoreda predvideti osrednji trg,
– zagotoviti dostop do območja z lokalne ceste LC 183110, ob vstopu v območje pa urediti potrebne parkirne površine.
3.7 Golnik GO 21
EUP je namenjena gradnji nove stanovanjske soseske, eno- in dvostanovanjskih stavb z možnostjo umestitve večstanovanjskih 

stavb, vendar le v prvem nizu ob lokalni cesti. Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati maksimalni višinski gabarit eno in dvostanovanjskih stavb, ki ne sme presegati etažnosti K + P + 1, 

večstanovanjskih stavb pa K + P + 2 + M, FI območja je maksimalno 0,6,
– zagotoviti zadostne zelene površine in površine za igro otrok,
– ohraniti obojestransko obstoječo vegetacijo v 5 m pasu vodotoka Golnišnica,
– ob lokalni cesti oblikovati obcestno gradbeno linijo v enakem odmiku kot je obstoječa gradbena linija v EUP GO 17,
– pred načrtovanjem preveriti ustreznost osnovnošolskih kapacitet ter v primeru pomanjkanja le-teh v območju zagotoviti 

prostorske možnosti,
– zagotoviti dostop do območja z lokalne ceste na južnem delu območja, na nasprotni strani obstoječega uvoza.
3.8 Hrastje HR 6/1
(1) EUP predstavlja poslovno-proizvodno cono, ki je namenjena gradnji proizvodnih, poslovnih, skladiščnih, storitvenih, 

trgovskih in servisnih dejavnosti, v stičiščih pomembnejših prometnic so dopustne še gostinske dejavnosti, ob robni zeleni potezi 
pa tudi družbeni in razvedrilni program.
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(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– pri določanju parcel, namenjenih gradnji vselej ohranjati robni nepozidani pas min. širine 8,0 m,
– višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 20 m nad obstoječim terenom,
– posamezne funkcionalne celote v območju oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih (strehe stavb so praviloma ravne 

oziroma dvokapne strehe, z naklonom do 25º, ki so skrite za fasadnimi elementi),
– predvidene nove stavbe načrtovati in graditi kot nizkoenergijske objekte,
– vzdolž vseh ključnih prometnic zagotoviti obojestransko zasaditev visokorasle linije drevesne vegetacije,
– na stiku cone z gozdnimi zemljišči ohranjati drevesno vegetacijo, oziroma rob na novo zasaditi z avtohtono vegetacijo,
– zagotoviti prometno priključevanje območja po obstoječi prometnici iz severa, z ustrezno rekonstrukcijo (koridor ceste 

26 m), ki mora predvideti ustrezna križišča (krožna križišča),
– ob vseh prometnicah se predvidi obojestranski pločnik, ki je s pasom zelenice ločen od vozišča,
– zagotoviti vse navezave na obstoječe gozdne poti,
– na posameznih parcelah, namenjenih gradnji, za dejavnosti in obiskovalce zagotoviti zadostno število parkirnih mest, v 

nasprotnem primeru pa določiti skupna parkirna mesta v garažnih hišah,
– načrtovati fazno izgradnjo tako, da je prva faza izgradnje ob obstoječi zazidavi.
(3) Na celotnem območju so do uveljavitve OPPN dovoljene ureditve površin za vrtičkarstvo.
(4) V okviru postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Hrastje izvesti predhodne 

arheološke raziskave za oceno potenciala, rezultate pa upoštevati pri prostorskem aktu.
3.9 Kokrica KO 20
(1) EUP je namenjena izgradnji poslovno-proizvodne cone. V območju je dovoljena gradnja proizvodnih stavb, stavb za 

skladiščenje, nanje vezanih poslovno administrativnih stavb ter spremljajočih objektov in naprav ter gradnje in preureditve za 
trgovske, poslovne, obrtne in servisne dejavnosti. Del območja, ki posega v naravno vrednoto predstavlja zadnjo fazo izgradnje 
cone. Morebitni posegi v tem delu se predhodno uskladijo s pristojnim zavodom za varstvo narave.

(2) Pred pričetkom izdelave OPPN ugotoviti stabilnost terena na zgornjem robu terase in pozidavo prilagoditi izsledkom 
raziskave. Pri načrtovanju je potrebno:

– dostop do območja izvesti preko sistema obstoječih cest v KO 19,
– pri določanju parcel, namenjenih gradnji, vselej ohranjati robni nepozidani pas širine 5,0 m,
– upoštevati maksimalni višinski gabarit stavb, ki ne sme presegati 12,0 m nad okoliškim terenom,
– pri oblikovanju stavb izhajati iz enotnih oblikovalskih izhodišč,
– zagotoviti vse navezave na obstoječe gozdne poti,
– zagotoviti zadostno število parkirnih mest za dejavnosti in obiskovalce,
– zagotoviti dostop do območja z zahoda iz obstoječe cone,
– notranje prometnice načrtovati v širini 6,0 m,
– površine ob cestah in vodotoku zasaditi z visoko drevesno vegetacijo.
3.10 Kranj Čirče KRČ 12
EUP je namenjena izobraževalnim, zdravstvenim, kulturnim in športnim dejavnostim. Višinski gabariti stavb ne smejo 

presegati etažnosti K + P + 1, maksimalni FZ je 0,30, minimalni delež OBP je 30%. Na skrajnem južnem delu je ob naravni 
vrednoti območje potrebno zavarovati z zaščitno ograjo, ki mora biti vsaj 5 m oddaljena od vegetacijskega roba naravne 
vrednote.

3.11 Kranj Jedro KR J 1
(1) Območje historičnega mestnega jedra je eno največjih prostorskih potencialov, ki pa zaradi vrste objektivnih okoliščin, 

navkljub občasnemu intenzivnejšemu prizadevanju lokalne skupnosti ni v zadostni meri doživelo svojega vsebinskega razvoja. 
Celovita prenova, tako prostorska, kot socialna in ekonomska je temeljni cilj razvoja starega jedra. Prenova bo imela prednost 
pred novogradnjo, saj jedro predstavlja del širše prostorske identitete in kvalitetno stavbno dediščino, ki v večini svojih 
segmentov, kljub določenim degradacijam, v zadostni meri ohranja značilne sestavine.

(2) EUP, ki obsega območje naselbinske dediščine starega mestnega jedra, je namenjena celostni prenovi stanovanjskih 
stavb, objektov in površin za namene uprave in drugih poslovnih dejavnosti, izobraževanju in kulturi, otroškemu varstvu, 
znanstveno raziskovalnim dejavnostim, kulturi in razvedrilu, opravljanju verskih obredov, trgovski, gostinski, oskrbni in storitveni 
dejavnosti, zdravstvu, pod posebnimi pogoji mirujočemu prometu, trgom, parkom in zelenicam. V EUP so izjemoma dovoljeni 
posegi, ki izboljšujejo kakovost bivanja, stanja in dostopnost kulturne dediščine, ob obveznem zagotavljanju arheoloških 
kontrolnih blokov.

Za zagotovitev pogojev celovite prenove:
– je potrebno omogočiti takšen prometni režim ki bo zagotovil boljši dostop do mestnega jedra, zgraditi vzhodno vpadnico 

in sočasno zagotoviti kvalitetne lokacije za izgradnjo sistema garažnih hiš (stara Sava, Merkur, Huje, Pod Pungartom),
– je potrebno zagotoviti učinkovite socialne, ekonomske in komunalne ukrepe, ki bodo stimulirali aktiviranje praznih 

stanovanjskih površin v objektih in spodbuditi investicije v prenovi,
– je potrebno zvišati bivanjske kvalitete v mestnem središču, kot posledico prej opisanih funkcionalnih usmeritev, ob 

kvalitetni preobrazbi mestnih ambientov, arhitekture in ureditev prostora,
– je potrebno zgraditi sodobno avtobusno postajo na območju večfunkcionalnega železniško cestnega prometnega 

terminala na lokaciji obstoječe železniške postaje z izvedbo linijske peš povezave s starim jedrom preko Savskega otoka,
– je potrebno oblikovati zaključene mestne prostore z ustvarjanjem mestnega ambienta, ki postanejo vodilo za mestno 

stavbno arhitekturo; gre za oblikovanje sistema mestnih ulic, mestnih trgov in parkov,
– je potrebno varovati historično jedro in kvalitetno arhitekturno dediščino na ta način, da jo usposabljamo za ustrezne 

potrebe sodobnega življenja in da ustvarjamo nove arhitekturne kvalitete v kontekstu s podedovanimi,
– je potrebno odbirati dejavnosti in programe mestnega centralnega značaja, tako da jih zlagoma usmerjamo tudi na 

predele povsem stanovanjskega značaja, da izločimo dejavnosti proizvodnega značaja in velike generatorje prometa ter 
stremimo k prepletu mestnih funkcij za bolj uravnotežen značaj mesta,

– v območju starega mestnega jedra podzemne garaže na konglomeratnem pomolu niso dovoljene.
(3) Na naravni vrednoti Kokra – Kanjon je potrebno ohranjati 15 m odmik od Kanjona Kokre. Na naravni vrednoti terasa 

Jelenov Klanec posegi v teraso niso dovoljeni. Meteorne vode se spelje stran od naravne vrednote v javno kanalizacijo zaradi 
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ohranjanja stabilnosti konglomeratnih teras. Na konglomeratnih terasah, zaradi njihove nestabilnosti, na območju naravnih 
vrednot novi objekti in ureditve niso sprejemljive.

(4) Celovita prenova območja KRJ 1 se bo načrtovala in izvajala na podlagi izdelave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ob predhodni izdelavi ustreznih strokovnih podlag, vključno z konservatorskim načrtom prenove, upoštevanjem izhodišč 
pristojne kulturnovarstvene službe ter selektivnim upoštevanjem do sedaj veljavnih prostorskih aktov za to območje.

(5) Glede na kompleksnost razreševanja problematike prenove in priprave ustreznih strokovnih podlag se do izdelave in 
uveljavitve OPPN upoštevajo določila odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (UVG 7/83) ter 
njegove spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 116/08 in 53/11).

(6) Pred uveljavitvijo OPPN (celovite prenove) in brez spremembe veljavnega ZN je na zemljišču parc. št. 33, k.o. Kranj, in na 
zahodnem delu parc. št. 34/3, k.o. Kranj, dovoljena gradnja ribarnice (legalizacija). Drugi posegi na teh dveh zemljiščih niso dopustni.

3.12 Kranj Jedro KR J 21
(1) EUP je namenjena razvoju obstoječe zdravstvene in bolnišnične dejavnosti s spremljajočimi objekti, ki služijo tej dejavnosti 

(lekarna, trgovina, bife …).
(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– stavbe oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih,
– upoštevati maksimalni višinski gabarit objektov (3) K + P + 3,
– kletne etaže novih objektov nameniti garažam za zaposlene,
– zagotoviti ustrezne dostope do območja iz Gosposvetske in Kidričeve ceste ter novo predvideno cesto med Nazorjevo 

ulico in Levstikovo ulico,
– urediti udobno in varno dostavo pri porodnišnici in urgenci (nadstreški, vhodi …),
– upoštevati predvideno rekonstrukcijo obstoječe Kidričeve ceste,
– glede na namembnost območja zagotoviti zadostne manipulativne površine in površine za mirujoči promet (v največji možni 

meri v garažnih kleteh),
– zagotoviti notranje peš povezave, ki bodo omogočale varen prehod preko območja,
– zagotoviti varne peš povezave s sosednjimi območji,
– med posameznimi stavbami in ob Bleiweisovi cesti predvideti parkovne in zelene površine.
3.13 Kranj Jedro KR J 28 in KR J 29
(1) EUP sta namenjeni centralnim dejavnostim (CU).
(2) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– maksimalni višinski gabariti stavb v območjih ne presegati absolutne kote slemena strehe Gimnazije,
– FZ območij je maksimalno 0,40, minimalni delež OBP je 20%,
– zagotoviti prometno napajanje iz Koroške ceste, ob cesti upoštevati regulacijsko linijo,
– za stanovanjsko namembnost predhodno preveriti ustreznost osnovnošolskih in predšolskih kapacitet, v primeru pomanjkanja 

teh dejavnosti zagotoviti prostorske možnosti.
(3) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena dovoljene spremembe namembnosti obstoječih 

zakonito zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja. V EUP KR J 28 so dopustne tudi dozidave obstoječih zakonito 
zgrajenih stavb do 30% obstoječe BTP stavbe.

(4) Na arheološkem območju obeh EUP-jev so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
3.14 Kranj Jedro KR J 36
EUP je namenjena stanovanjsko-poslovni namembnosti in površinam namenjenim razvedrilu. Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati: maksimalni višinski gabariti stavb K+P+1+M, maksimalni FZ 0,30 in minimalni delež OBP 25% (nevključujoč 

zeleni pas ob vodi),
– zagotoviti prometno napajanje iz Koroške ceste, ob cesti upoštevati regulacijsko linijo,
– izhajati iz drobne strukture, med posameznimi stavbami pa formirati zelene pasove z visoko drevesno vegetacijo,
– ob vodotoku ohranjati obvodni zeleni gozdni pas, oziroma ga na novo vzpostaviti v širini 20 m,
– zagotoviti dostop do območja preko enega križišča (desno/desno) z obvoznice,
– ob obvoznici upoštevati regulacijsko linijo,
– za stanovanjsko namembnost predhodno preveriti ustreznost osnovnošolskih in predšolskih kapacitet, v primeru pomanjkanja 

teh dejavnosti zagotoviti prostorske možnosti.
3.15 Kranj Jedro KR J 38 in KR PL 44
(1) EUP opredeljujeta območji načrtovane vzhodne mestne vpadnice na odseku od Likarjeve ceste do Gregorčičeve ulice. V 

območju prečkanja kanjona Kokre je načrtovan most. Koridor je namenjen vstopni prometnici, ki napaja obrobje ožjega središča 
mesta pri čemer se motorni promet usmerja na ključne točke mirujočega prometa (večetažne garažne hiše), locirane neposredno 
ob vpadnici (KR PL 46, KR PL 47, KR J 10 in KR J 3).

(2) Pri načrtovanju mostu je potrebno:
– upoštevati, da bodo posegi v naravo čim manjši tako, da se lastnosti kanjona v čim večji meri ohranjajo, dovoljeni so le 

posegi za temeljenje mostu (stebri ne smejo posegati v strugo Kokre ali v 5 m pas ob njej),
– skrbeti, da se na območje ne zanesejo tujerodne rastline.
(3) V EUP KR J38 so za vsak poseg v prostor obvezne arheološke raziskave.
3.16 Kranj Kanjon Kokre KR K 4/1, 2, KR K 5 in KR K 6
(1) Ureditev območja mora izhajati iz prvonagrajene, na javnem natečaju mestnega jedra Kranj v navezavi na Kanjon Kokre, 

pridobljene rešitve. Rešitve določajo sonaravno usklajen razvojni režim, ki dviguje uporabnost prostora na osnovi ohranjanja 
naravnih značilnosti (šolske učne poti, trim steze, skupinske vadbe na prostem, igre z žogo, otroška igrišča). V okviru izdelave 
OPPN je potrebno izvesti popise živalskih (predvsem ptic) in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. Za vse gradbene posege v območju 
Kanjona Kokre je potrebno predhodno pridobiti geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja.

(2) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila in sicer:
– premostitveni objekt (most) mora biti načrtovan in izveden tako, da je poseg v naravo čim manjši, lastnosti kanjona pa v 

največji meri ohranjene,
– v brežino kanjona je dopustno posegati le s temelji mostne konstrukcije,
– po izgradnji mostu se za hortikulturne ureditve ne sme uporabljati invazivnih tujerodnih rastlin.
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(3) V EUP KR K 5 je potrebno ohranjati obstoječi relief in poplavnost območja. Območje je namenjeno možni izvedbi otroških 
igrišč, igrišča za odbojko na mivki in sprehajalnih poti. Objekte in urbano infrastrukturo naj se prednostno umešča na območja, ki 
niso porasla z drevjem.

(4) V EUP KR K 6 je južno od brvi čez Kokro na njenem desnem bregu predviden večnamenski objekt z osnovno gostinsko 
ponudbo, ki ima primarno funkcijo prezentacijo Kanjona Kokre. Objekt je zasnovan kot enovit volumen, ki sledi topografiji ter ujame 
naraven padec terena ob dostopni poti. Postavljen je ob vstop v kanjon nad poplavno ravnico. Postavitev na ježo predstavlja 
prispodobo na ladjo ob vodi, od koder so prečudoviti pogledi v naravo in na staro mestno jedro Kranja.

(5) Pred uveljavitvijo OPPN so:
– v EUP KR K 4/1, 2 dopustne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalna dela hidroenergetskih objektov,
– v EUP KR K4/2 dopustne ureditve izhodov iz Kranjskih rovov s peš povezavo (vključujoč tudi gradnjo novih stopnic) do 

obstoječega stopnišča pri mostu čez Kokro in
– v celotnem območju je dovoljeno urejanje obstoječih poti tako, da se ne spreminja relief.
3.17 Kranj Labore KR L 2/1, 2
(1) EUP je namenjena industrijskim, proizvodnim, skladiščnim in servisnim dejavnostim (IP).
(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati načrtovano novo cesto (podaljšek Delavske ceste),
– oblikovati rob na prehodu v kmetijske površine,
– zagotoviti ustrezno zeleno cezuro na stiku z obstoječim stanovanjskim naseljem,
– višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 20 m nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja je 0,45.
(3) Do uveljavitve OPPN je poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena v EUP KR L 2/1 dovoljena tudi gradnja treh 

proizvodno-poslovnih objektov, tlorisnih dimenzij 24 × 40 m in višinskega gabarita max. 10 m nad obstoječim terenom, na zemljiščih 
parc. št. 314/1, 314/2, 314/3 in 314/4 – del, k.o. Stražišče, pod pogojem, da se na vzhodni strani predvidene parcele, namenjene 
gradnji, srednjega objekta, v smeri S–J, predvidi koridor za javno cesto v širini 10 m. Grafični del usmeritev za gradnjo teh objektov 
je podan v prilogi 3, ki je sestavni del tega odloka.

3.18 Kranj Labore KR L 2/3
Nova cesta v podaljšku Delavske ceste je namenjena razbremenitvi prometa na Škofjeloški cesti. Njena trasa poteka po 

zahodnem robu industrijskega območja in sicer od začasnega krožišča na Delavski cesti do načrtovane nove zahodne povezovalne 
ceste oziroma do regionalne ceste R1-210. Zanjo je določen rezervat v širini 15 m.

3.19 Kranj Labore KR L 4
EUP je namenjena gospodarski coni (IG) in posega v območje Kulturne krajine Bitnje. Območje stavbnih zemljišč je že od 

leta 1975 namenjeno širitvi industrije na Laborah. Pri načrtovanju je potrebno:
– zagotoviti napajanje območja preko enega priključka iz regionalne ceste R1–211 (Kranj–Jeprca–Ljubljana),
– pri določanju parcel, namenjenih gradnji vselej ohranjati robni nepozidani pas minimalne širine 5,0 m;
– zagotoviti vse navezave na obstoječe poljske poti,
– zagotoviti ustrezno zeleno cezuro na stiku s kmetijskimi površinami,
– pri oblikovanju območja izhajati iz enotnih oblikovalskih izhodišč, saj območje predstavlja eno izmed točk vstopa v mesto,
– upoštevati višinski gabarit tako, da stavbe ne presegajo višine 15 m nad obstoječim terenom, kar ne velja za tehnične dele 

stavb, maksimalni FZ celotnega območja je 0,40.
3.20 Kranj Labore KR L 7
EUP je namenjena gospodarski coni (IG). Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– stavbe morajo biti oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiščih,
– vzdolž stanovanjskega območja (EUP KR L 10) zagotoviti ustrezno zeleno bariero,
– začasno prometno priključevanje območja se lahko izvede s severa iz Škofjeloške ceste, po izgradnji nove ceste v podaljšku 

Delavske ceste se območje prometno napaja iz te ceste,
– nove stavbe naj bodo od rezervata nove ceste (podaljšek Delavske ceste) oddaljene vsaj 15 m,
– na posameznih parcelah, namenjeni gradnji, je za dejavnosti in obiskovalce potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih 

mest v parterju ali v kletnih etažah,
– višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 12 m nad obstoječim terenom, kar ne velja za tehnične dele stavb, maksimalni 

FZ celotnega območja je 0,40.
3.21 Kranj Mestni cestni obroč – splošno
(1) Skladno že uveljavljenemu konceptu prometne ureditve dosedanjih strateških planskih usmeritev se kot zunanji mestni 

cestni obroč ohranja, v potekih tras deloma redefiniran sistem troje mestnih cest, ki ga ustvarjajo severna in zahodna povezovalna 
cesta ter obstoječa vzhodna obvoznica.

(2) Za vse posege v bregove Kokre in Save je potrebno izdelati stabilnostno študijo brežin obeh vodotokov.
3.22 Kranj Severna mestna povezovalna cesta KR OS 1, KR OS 2 in KR OS 3
(1) Severna mestna povezovalna cesta je namenjena razbremenitvi obstoječe prometne mreže severnega dela mesta in 

prečni povezavi mestnih vpadnic s severozahoda in severa, ki jih mimobežna trasa avtoceste ne vključuje. Njena trasa se začne v 
križišču med priključkom na avtocesto Kranj–vzhod in glavno cesto G2-104 (Kranj V–Brnik–Mengeš–Trzin) ter poteka ob severnem 
robu kompaktnega dela mesta Kranj in se izteče v prometnem vozlišču na Zlatem Polju in priključevanju na avtocesto v priključku 
Kranj–zahod po regionalni cesti R2-412 Naklo (Kranj Z)–Kranj–Kranj (Labore). Na njenem poteku je treba izvesti premostitev reke 
Kokre tako, da bo imela na naravo najmanjši vpliv. Načrtuje naj se štiripasovnica z ločenimi vozišči za posamezno smer prometa 
ter minimalno širino pasu 3,75 metra. Na vsaki strani ceste je treba zagotoviti še hodnik za pešce in kolesarsko pot, ki morata biti 
z zelenico ločena od vozišč. Križanja med posameznimi cestami naj se izvedejo s krožišči.

(2) Načeloma se na trasi severne povezovalne ceste načrtuje umestitev šest krožišč, in sicer:
– pri križanju z vzhodno obvoznico (regionalno cesto R1-210 Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja vas 

–Cerkno–Želin in Škofja Loka (Jeprca),
– v navezavi na cesto Jaka Platiše,
– v navezavi na Jezersko cesto,
– pri križanju z zbirno mestno ali krajevno cesto–Cesta Kokrškega odreda–Cesta na Rupo,
– pri križanju z regionalno cesto R2-410 Bistrica pri Tržiču–Kokrica–Kranj,
– v izteku na regionalno cesto R2-412 (Naklo (Kranj Z)–Kranj–Kranj (Labore).
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(3) Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati, da premostitveni objekti ne posegajo v strugo vodotoka Kokre,
– upoštevati, da je premostitveni objekt projektiran tako, da v čim manjši meri posega v brežine kanjona Kokre,
– izdelati študijo hrupa s katero bodo predvideni aktivni in pasivni protihrupni ukrepi za zaščito izpostavljenih območij in 

stanovanjskih objektov,
– na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, je na lokaciji arheološkega območja »Pri vrtnariji« (EŠD 29861) 

in »Pod Rupo« (EŠD 29862) na trasi severne povezovalne ceste KR OS 1 potrebno izvesti dodatne intenzivne površinske in 
podpovršinske arheološke preglede ter arheološke testne izkope, na trasi severne povezovalne ceste KR OS 2 pa izvesti dodatne 
intenzivne površinske in podpovršinske arheološke preglede ter v primeru zgostitve najdb opraviti tudi arheološke testne izkope.

(4) Med gradnjo povezovalne ceste je potrebno:
– skrbeti, da se na območje ne zanesejo tujerodne rastline,
– zagotoviti da se izgradnja premostitvenega objekta ne izvaja v drstitvenem obdobju,
– med gradnjo je na trasi celotne povezovalne ceste potrebno izvajati arheološki nadzor nad gradbenimi deli.
(5) Po izgradnji povezovalne ceste je potrebno:
– ogolele površine zasaditi z avtohtono vegetacijo,
– odstranjevati eventualne invazivne tujerodne rastline,
– košnjo ob gozdnem robu izvajati največ dvakrat letno, v pozno poletnem in pozno pomladnem času.
3.23 Kranj Vzhodna mestna obvoznica KR OV 1in KR OV 2
Za razliko od severne mestne povezovalne ceste, ki je namenjena razbremenitvi severnega dela mesta, predstavlja vzhodna 

mestna obvoznica predvsem primarno tranzitno povezovalko na relaciji Jezersko–Kranj–Škofja Loka–Cerkno, hkrati pa pomembno 
razbremenilno prometnico vzhodnega dela mesta, ki pa bo svojo dokončno vlogo pridobila šele z izgradnjo še nedokončanih 
oziroma rekonstrukcijami že izvedenih vzhodnih mestnih vpadnic. Vzhodna mestna obvoznica poteka po obstoječi regionalni 
cesti R1-210 Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja vas–Cerkno–Želin in Škofja Loka (Jeprca). Načrtuje se 
njena rekonstrukcija od križanja s traso severne mestne povezovalne ceste do križišča s Križnarjevo potjo v Stražišču (kjer se 
načrtuje začetek zahodne mestne povezovalne ceste), v celoti kot štiripasovnica. Za profil je treba upoštevati usmeritve za severno 
povezovalno cesto. Križanja med posameznimi cestami naj se izvedejo s krožišči. Načeloma se na trasi vzhodne obvoznice 
predvideva rekonstrukcija enega obstoječega krožišča, treh obstoječih križišč ter umestitev enega novega krožišča, in sicer:

– rekonstruira se krožišče (pri »Mercatorju«), kjer se na vzhodno mestno obvoznico naveže glavna cesta G2-104 (Kranj V–
Brnik–Mengeš–Trzin), ki se proti jedru Kranja nadaljuje kot Cesta Staneta Žagarja,

– obstoječe križišče z Cesto Rudija Šelige (pri »Tušu«) se rekonstruira v krožišče,
– načrtuje se možnost umestitve novega krožišča v izteku Ceste talcev,
– obstoječe križišče s Cesto 1. maja (pri »Qlandiji«) se rekonstruira v krožišče,
– v krožišče se rekonstruira tudi »diamantno« križišče na Ljubljanski cesti.
Ob obvoznici naj se načrtuje linijska visokodebelna vegetacija.
3.24 Kranj Zahodna mestna povezovalna cesta KR OZ 1, KR OZ 2, KR OZ 3, KR OZ 4, ŠH 16, ŠH 17 in ŠH 18
(1) Tretja, po dinamiki izgradnje zadnja mestna povezovalna cesta s svojim potekom zaokroža mestni cestni obroč v enotno 

in učinkovito robno napajalno-razbremenilno hrbtenico mesta. Omogoča tako tranzitni promet v smereh zgornje Gorenjske, 
Škofje Loke in dalje Cerkljanskega kot lokalne povezave ter s tem močno razbremenitev tako osrednjega kot zahodnega dela 
mesta. Njena trasa se začne v izteku severne povezovalne ceste (načrtovano krožišče na regionalni cesti R2-412 (Naklo (Kranj 
Z)–Kranj–Kranj (Labore), nato premosti nižje ležeče predele Struževega in Savsko dolino, se nadaljuje v predoru pod Šmarjetno 
goro in se južno od Šmarjetne gore spusti proti regionalni cesti R1-210 Zgornje Jezersko–Preddvor–Kranj–Škofja Loka–Gorenja 
vas–Cerkno–Želin in Škofja Loka (Jeprca), na katero se naveže v krožišču. Tudi zahodno mestno povezovalno cesto je treba 
načrtovati kot štiripasovnico z enakim načelnim profilom kot severno povezovalno cesto in vzhodno mestno obvoznico. Na njeni 
trasi se načrtuje pet krožišč, eno severno od predora, ostala pa južno. Krožišče severno od predora služi navezavi na lokalno cesto 
Kranj–Sp. Besnica, troje krožišč južno od predora za povezavo proti Stražišču, Pševu in Zgornjim Bitnjam, v zadnjem krožišču pa 
se zahodna mestna povezovalna cesta izteče v vzhodni mestni obvoznici.

(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– izdelati študijo hrupa s katero bodo predvideni aktivni in pasivni protihrupni ukrepi za zaščito izpostavljenih območij in 

stanovanjskih objektov,
– cestišče urediti tako, da se okoliških površin ne onesnažuje (asfaltirane površine morajo biti opremljene s peskolovi in 

lovilci olj),
– pri premostitvi Save poiskati takšne tehnične rešitve, ki bodo čim manj posegale v reko Savo in njene brežine,
– pri urejanju Sorške reke (prestavitve, urejanje propustov in podobno) zagotoviti enake padce,
– premostitev potoka načrtovati na način, da bodo posegi vanj čim manjši,
– na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, je na lokaciji arheološkega območja »Boršt« (EŠD 29864) in 

»Stražiško polje« (EŠD 29865) na trasi zahodne povezovalne ceste KR OZ 3 potrebno izvesti dodatne intenzivne površinske in 
podpovršinske arheološke preglede ter v primeru zgostitve najdb opraviti tudi arheološke testne izkope.

(3) Med gradnjo je na trasi celotne povezovalne ceste potrebno:
– izvajanje del na odseku prečkanja Save izvesti izven drstitvenega obdobja,
– izvajati arheološki nadzor nad gradbenimi deli.
3.25 Kranj Planina KR PL 16
EUP je namenjena trgovskim, poslovnim, storitvenim, gostinskim in garažnim stavbam. Pri načrtovanju je:
– stavbe oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih,
– zagotoviti ustrezne dostope do območja,
– potrebno upoštevati max. FI 0,8, max. FZ 0,35, min. delež OBP 25%,
– potrebno za dejavnosti zagotoviti zadostne manipulativne in parkirne površine.
3.26 Kranj Planina KR PL 33/2
EUP je namenjena izključno širitvi in funkcijski zaokrožitvi obstoječega pokopališča, pri čemer se programi poslovilnega 

in servisno spremljajočih objektov ter parkirnih površin zagotavljajo na sosednjem območju obstoječega pokopališča (v EUP 
KR PL 33/1). Pri oblikovanju širitve površin za pokop in spomin na umrle je potrebno glede na dejavnosti sosednjih območij 
posvečati pozornost načrtovanju robnih zelenih barier. Na jugovzhodnem območju je potrebno načrtovati zeleni pas z enorednim 
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visokodebelnim drevoredom, ter načrtovati kvalitetno hortikulturno ureditev ob stiku z vzhodno mestno obvoznico. Za načrtovane 
gradbene posege je potrebno ohranjati regulacijsko linijo, ki je določena ob vzhodni obvoznici.

3.27 Kranj Planina KR PL 46 in KR PL 47
(1) EUP predstavljata površine ob stiku vzhodne mestne vpadnice s kanjonom Kokre, ležita na njenem levem bregu in sta 

namenjeni prepletu programov prvenstveno mirujočega prometa, s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi, storitveni in oskrbni 
dejavnosti, vse pod nivojem končno urejenega terena, ki je namenjen zeleni parkovni ureditvi mesta, na kateri se dopušča 
postavitev zgolj transparentnih stavb paviljonskega tipa namenjenih popestritvi ponudbe parka.

(2) Nivo končno urejenega terena parka ne sme bistveno presegati višinske kote poteka vzhodne mestne vpadnice.
3.28 Kranj Primskovo KR P 18/1
(1) Območje predstavlja potencial celovite prenove ponekod degradiranega območja, drugod neustrezno uporabljenih 

površin in stavbnih struktur. Z obzirom na lego v prostoru je območje namenjeno poslovnemu središču mesta in sicer poslovnim, 
storitvenim, sejemskim, razstaviščnim, trgovskim in gostinskim dejavnostim ter gasilskim stavbam in bencinskim servisom ter 
površinam in objektom mirujočega prometa. Dopusten je tudi preplet teh dejavnosti in stanovanj, vendar le na robovih EUP, 
ki mejijo na stanovanjska območja. Upoštevati je potrebno generalni koncept urejanja prometa, regulacijske linije ob glavnih 
prometnicah s poudarkom na prometni vpadnici v mesto, ki je načrtovana kot štiripasovnica. Obseg območja in kompleksnost 
programa narekujeta obvezno izdelavo urbanistično-arhitektonskih rešitev – strokovnih podlag pridobljenih z natečajem. Izbrana 
natečajna rešitev, usklajena z določbo tega odloka, predstavlja usmeritev za pripravo OPPN. Višinski gabariti stavb v območju so 
do K+P+4, v primeru oblikovanja posamezne prostorske dominante se zanjo lahko z natečajno rešitvijo določi tudi višja etažnost. 
FZ celotnega območja je 0,25.

(2) Do uveljavitve OPPN so poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena za obstoječe zakonito zgrajene stavbe dovoljene:
– nadzidave do predpisanega višinskega gabarita K + P + 4,
– spremembe namembnosti v skladu z namembnostjo območja.
3.29 Kranj Primskovo KR P 24
(1) Predvidena je kompleksna prenova opuščenega degradiranega območja IBI. Območje je namenjeno poslovno-proizvodni 

coni z možnostjo stanovanjske namembnosti v severnem delu (do največ 1/3 območja), pod pogojem, da se prehod izvede z 20 m 
zelenim tamponom.

(2) Ob naravni vrednoti kanjona Kokre je potrebno vzpostaviti obvodni zeleni gozdni pas v min. širini 15 m, oziroma do meje 
priobalnega zemljišča določenega z Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Kokri (Uradni list RS, št. 111/08).

(3) S prenovo EUP je potrebno izboljšati funkcionalne, tehnične, prostorsko oblikovne in ekološke razmere. Višinski gabariti 
stavb ne smejo presegati etažnosti K + P + 2, max. FZ je 0,40.

(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljene spremembe namembnosti zakonito 
zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo za IG območja.

3.30 Kranj Sava KR SA 2
(1) Večnamensko, deloma degradirano območje med meandrom reke Save ter infrastrukturnim koridorjem železnice je 

namenjeno postopnemu preoblikovanju v območje prepleta poslovno trgovskih, oskrbnih, storitvenih, bivalnih in kulturnih ter 
podobnih dejavnosti z močnim poudarkom na obvezi kvalitetnega pristopa h krepitvi zelenega obvodnega prostora, ki se z 
vklinjanjem zelenih vložkov širi tudi v notranjost prepleta drugih dejavnosti. Koncept urejanja območja temelji na združevanju in 
prepletu kompatibilnih programov, pri čemer je območje programsko deljeno tako v vzdolžni kot prečni smeri od reke proti železnici. 
Širši mestni koncept ohranjanja obvodnih zelenih potez narekuje, da se v širšem pasu ob reki določi preplet avtohtone vegetacije in 
urejenih zelenih parkovnih površin. Mednje se pahljačasto vklinjajo stavbni sklopi, ki se v predelu ob železnici v podzemnem delu 
in nižjih etažah medsebojno povezujejo v programih poslovno logističnih, trgovsko oskrbnih, servisnih in storitvenih ter garažnih 
sklopov. V južnem delu, kjer je določen tudi osrednji vstop v območje, se po postopni eliminaciji obstoječih stavbnih struktur uredi 
parkovni vstop v območje z možnostjo oblikovanja prostorsko obsežnejše večfunkcionalne stavbne strukture namenjene kulturnim, 
poslovnim, turističnim ali zabaviščnim programom z obsežnimi površinami namenjenimi večetažnemu parkiranju. Med večtirnim 
železniškim kompleksom in stavbno kompozicijo se določi pas intenzivnejše linijske drevesne vegetacije. Višinski gabariti stavb 
ne smejo bistveno presegati višin najvišjih objektov v območju, maksimalni FI je 1,2.

(2) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljene spremembe namembnosti zakonito 
zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.

3.31 Kranj Sava KR SA 4
Obsežno ureditveno območje, ki se nahaja na desnem bregu reke Save, nasproti Savskega otoka, je namenjeno prvenstveno 

osrednjemu potniškemu železniškemu terminalu ter nanj vezanim kompatibilnim dejavnostim. Poleg železniške postaje Kranj mesto 
ter tirnih objektov in naprav, ki zavzemajo večino zahodnega dela območja, se v vzhodnem delu območja načrtuje obsežne več 
etažne površine mirujočega prometa ter preplet trgovskih, oskrbnih, storitvenih, kulturnih in podobnih dejavnosti, preko območja 
pa se hkrati načrtuje tudi cestna prometna povezava, ki dolgoročno nadomesti trenutno povsem neustrezno podnivojsko križanje 
z železniško progo. Kot strokovno utemeljena peš in kolesarska povezava starega mestnega jedra s trgovskim središčem na 
otoku in garažnimi hišami ter javnim transportom se določa izgradnja brvi, ki premosti tako Savo kot industrijski kanal. Izhodišče 
za celostno urejanje je oblikovanje enotno zasnovane polifunkcionalne megastrukture znotraj katere bodo našle prostor vse zgoraj 
omenjene dejavnosti in s prepletom dejavnosti na za to ustrezni lokaciji ustvarile dinamično povezavo starega jedra mesta z vselej 
živim potniškim terminalom ne samo v prostorskem temveč tudi v socialnem in ekonomskem smislu.

3.32 Kranj Sava KR SA 5
(1) Za EUP se načrtuje delna prenova. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– v severnem in osrednjem delu se ohranjajo in razvijajo obstoječe dejavnosti, severni del je namenjen proizvodnim, 

skladiščnim, poslovnim, upravnim in drugim spremljajočim dejavnostim, osrednji del poslovnim, storitvenim in upravnim dejavnostim 
ter bivanju, južni del pa transportnim dejavnostim, parkiranju (dovoljeno je tudi načrtovanje garaž) za širše zaledje, rekreaciji in 
parkom,

– pri prenavljanju stavb v severnem delu je potrebno posebno pozornost nameniti oblikovanju vizualno izpostavljenih fasad 
na obodu EUP ter peti fasadi,

– v osrednjem in južnem delu je potrebno načrtovati oziroma ohranjati intenzivno zeleno bariero vzdolž železnice, na 
vzhodnem delu pa dopolniti zeleni pas ob cesti Savska loka,

– parkirne in druge večje tlakovane površine je potrebno načrtovati tako, da se zagotavlja njihova ustrezna osenčenost,
– višinski gabariti stavb naj ne presegajo višine 20 m nad obstoječim terenom, maksimalni FZ celotnega območja je 0,40.
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(2) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljene spremembe namembnosti zakonito 
zgrajenih stavb v severnem in osrednjem delu območja, v skladu z namensko rabo območja.

3.33 Kranj Sava KR SA 6/1
(1) Za EUP se načrtuje sanacija degradiranih urbanih površin.
(2) EUP namenja se trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim, izobraževalnim in 

rekreacijskim dejavnostim ter bivanju na severnem delu območja.
(3) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– pri umeščanju stavb in drugih objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena in zagotavljanje ustrezne osončenosti 

za bivanje in delo občutljivih prostorov, višinski gabarit stavb naj postopno narašča od Save proti vzhodnemu robu z etažnostjo od 
K+P+2 do K+P+4. FZ celotnega območja je maksimalno 0,35,

– v nižjih, z vidika osončenja manj ugodnih etažah se lahko načrtuje umeščanje garaž za širše zaledje in programov, ki ne 
zahtevajo dnevne svetlobe,

– obstoječo kvalitetno petnadstropno stavbo nekdanje tovarne Inteks je potrebno ohranjati in jo vključiti v načrtovane ureditve,
– ob Savi je treba oblikovati zeleni pas v širini 20 m, v katerem se obstoječo obvodno vegetacijo ohranja in dopolnjuje z 

avtohtono vegetacijo,
– ob sotočju rek je treba zagotoviti večje območje parkovnih in rekreacijskih površin,
– poudarek naj bo na oblikovanju ustreznega razmerja med grajeno strukturo in zelenimi, javnimi in poljavnimi površinami 

ter medsebojnih povezav znotraj območja in sosednjimi območji.
(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljene spremembe namembnosti zakonito 

zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.
3.34 Kranj Sava KR SA 6/2
(1) Za EUP se načrtuje sanacija degradiranih urbanih površin.
(2) EUP namenja se bivanju s spremljajočimi dejavnostmi (SSv) ter zelenim površinam ob reki Savi.
(3) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– v južnem delu EUP se lahko začasno ohranja kompleks proizvodnih programov tekstilne tovarne »Zvezda«, dolgoročno pa 

se jih načeloma nadomešča z dejavnostmi iz prejšnje alineje,
– pri umeščanju stavb in drugih objektov je potrebno upoštevati konfiguracijo terena in zagotavljanje ustrezne osončenosti 

za bivanje in delo občutljivih prostorov, višinski gabarit stavb naj postopno narašča od Save, kjer je maksimalni višinski gabarit 
(K)+P+2, proti vzhodnemu robu območja z maksimalnim višinskim gabaritom (K)+P+4,

– v nižjih, z vidika osončenja manj ugodnih etažah se lahko načrtuje umeščanje garaž in programov, ki ne zahtevajo dnevne 
svetlobe,

– ob Savi je treba oblikovati zeleni pas v širini 20 m, v katerem se obstoječo obvodno vegetacijo ohranja in dopolnjuje z 
avtohtono vegetacijo,

– poudarek naj bo na oblikovanju ustreznega razmerja med grajeno strukturo in zelenimi, javnimi in poljavnimi površinami 
do maksimalne izrabe FZ 0,35.

3.35 Kranj Sava KR SA 8
(1) Za EUP se načrtuje sanacija degradiranih urbanih površin.
(2) V EUP se ohranjajo in razvijajo obstoječe dejavnosti kot so proizvodne, skladiščne, obrtne, energetske (fotovoltaika), 

poslovne, upravne, prometne, storitvene in druge podobne dejavnosti, vzdolž Save pa tudi dejavnosti v povezavi z obvodnim 
prostorom npr. gostinstvo, šport in rekreacija.

(3) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– posebno pozornost je potrebno nameniti umeščanju zelenih površin v grajeno strukturo,
– višinski gabarit stavb (razen tehnoloških delov) naj ne presega 15 m nad terenom, še posebej kvalitetno je potrebno 

zasnovati vizualno bolj izpostavljeno peto fasado,
– obstoječi zeleni pas naj se še okrepi, znotraj njega naj se razvijajo peš povezave, možno je tudi umeščanje drugih 

rekreacijskih programov,
– parkirne in druge večje tlakovane površine je potrebno načrtovati tako, da se zagotavlja njihova ustrezna osenčenost,
– maksimalni FZ celotnega območja je 0.30.
(4) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, dovoljene spremembe namembnosti zakonito 

zgrajenih stavb, v skladu z namensko rabo območja.
3.36 Kranj Stražišče KR ST 20
EUP predstavlja del akumulacijskega območja zadrževalnika Sorška reka. Za obravnavano območje je potrebno upoštevati 

usmeritve, ki so določene v točki 4.3. Škofjeloško hribovje ŠH 15/1,2 tega člena.
3.37 Kranj Struževo KR S 12, KR S 13 in KR S 14/1, 2
(1) Območje je namenjeno razvoju gospodarske cone z umestitvijo programa obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in 

poslovne dejavnosti. EUP so utesnjene med koridorjem obstoječega železniškega industrijskega tira in gozdnim pobočjem. 
Načrtovana železniška povezava železniške postaje Kranj sever in obstoječe proge Kranj–Jesenice, trasa hitre železnice, ter 
trasa zahodne mestne povezovalne ceste pa območje delijo na dvoje segmentov. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati koridorje 
železniške in cestne infrastrukture, zato so tudi višinski gabariti stavb načeloma enotni in naj ne presegajo višin načrtovanih 
tras prometne infrastrukture. Lega in višinski gabariti stavb morajo biti usklajeni s potekom cestne in železniške infrastrukture. 
Maksimalni FZ celotnega območja je 0.30.

(2) Območje KR S 14/2 predstavlja rezervat za umestitev državne prometne infrastrukture (hitre železnice).
(3) Do uveljavitve OPPN so, poleg dovoljenih posegov iz 1. točke tega člena, izven rezervatov prometne infrastrukture in v 

skladu z namensko območja, dovoljene spremembe namembnosti stavb ter legalizacije stavb oziroma prizidkov, ki so bili zgrajeni 
pred uveljavitvijo tega odloka.

3.38 Kranj Struževo KR S 15
Lega območja, ki prestavlja neposredni stik z eno od ključnih mestnih vpadnic in hkrati determinira vstop v mesto iz smeri 

avtocestnega priključka Kranj zahod, opredeljuje tudi namembnost območja. EUP, ki poleg navedenega leži tudi v neposredni bližini 
prometnega potniškega terminala Kranj sever, je namenjena prepletu poslovnih, trgovskih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti ter 
gradnji javnih garaž, deloma pa tudi bivanju. Na severu in zahodu je potrebno upoštevati predpisane odmike od poteka načrtovane 
zahodne mestne povezovalne ceste, na vzhodu pa, enako kot to velja tudi za EUP KR Z1, KR Z 8/1 in KR Z 8/2, od trase načrtovane 
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rekonstrukcije ključne mestne vpadnice (Koroška cesta). Načrtovani višinski gabarit stavb prehaja od nižjega K+P+2 v južnem delu 
območja, do višjega K+P+8 v severnem delu oziroma se prilagaja višinskim gabaritom v EUP KR Z 8/1.

3.39 Kranj Zlato Polje KR Z 4
(1) EUP je namenjena centralnim dejavnostim (CU), predvsem pa umestitvi novega avtobusnega terminala za medkrajevni 

in mestni promet ter objektom namenjenim zdravstveni, poslovni, gostinski in trgovski dejavnosti. Za zagotovitev nadomestnih 
stanovanj je v enem od objektov možno predvideti tudi bivanje.

(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– nove stavbe ob Bleiweisovi cesti oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih glede na to, da bodo predstavljale prostorsko 

dominanto,
– upoštevati maksimalni še dovoljeni višinski gabarit objektov (3) K + P + 9,
– pri umeščanju novih stavb ob Bleiweisovi cesti upoštevati gradbeno linijo obstoječih objektov (porodnišnica, ZZZS),
– zagotoviti vsa parkirna mesta novih stavb ob Bleiweisovi cesti v več garažnih kleteh z uvozom iz Bleiweisove ceste,
– avtobusni terminal oblikovati kot nizek objekt (pritličen) glede na to, da se nahaja na južni strani osnovne šole,
– pod avtobusnim terminalom načrtovati podzemno parkirno hišo v več etažah,
– upoštevati predvideno rekonstrukcijo obstoječe Kidričeve ceste, ki predvideva tudi izvedbo novega krožišča,
– predvideti napajanje avtobusnega terminala in uvoz v parkirno hišo iz predvidenega novega krožišča,
– zagotoviti varno pešpot iz avtobusnega terminala do osnovne šole (podhod),
– razen minimalnih posegov, zaradi ureditve uvozov v garažno hišo in zagotovitve protihrupnih ukrepov v območju KR Z 2 

ohraniti obstoječe zelene površine ob osnovni šoli,
– v območju urejanja zagotoviti drevoredne zasaditve.
3.40 Kranj Zlato Polje KR Z 8/1, 2
(1) Na Zlatem Polju je načrtovan potniški terminal Kranj sever (KR Z 8/2) ob njem pa poslovno in izobraževalno središče s 

spremljajočim programom terminala (KR Z 8/1).
(2) Potniški terminal je načrtovan podnivojsko. Obsega površine tirnega dela, površine peronov ter prečnih dostopov, 

hkrati s cestno prometno infrastrukturo vertikalnih in horizontalnih komunikacij, prometnih priključkov na krožna križišča severne 
mestne povezovalne ceste in univerzitetno središče ter navezavo na vsebinske spremljajoče programe potniškega terminala. 
Pri načrtovanju potniškega terminala je potrebno upoštevati izbrano traso hitre železniške povezave na severu, načrtovane tirne 
povezave z železniško postajo Kranj center, potek trase severne mestne povezovalne ceste z njenimi priključevanji na mestne 
vpadnice in univerzitetno središče ter sočasno načrtovati vse spremljajoče programe terminala, vključno z avtobusno postajo in 
sistemom mirujočega prometa.

(3) Podnivojsko umeščanje tirnega dela potniškega terminala določa tudi možnost oblikovanja podnivojskega programa 
spremljajočih dejavnosti, nad njimi pa oblikovanje poslovno izobraževalnega središča kot logičen zaključek univerzitetnega 
programa v stiku s potniškim terminalom. Pri nadaljnjem načrtovanju je upoštevati delitev programov glede na etažnost (pod 
nivojem terena železniška in avtobusna postaja, trgovski in oskrbni programi, pošta, glavnina mirujočega prometa – garažne 
hiše); nad nivojem sistem vertikalnih in horizontalnih komunikacij, cestno prometna mreža navezav na univerzitetno središče 
in severno mestno povezovalno cesto in oblikovanje stavbnih struktur prepleta poslovnih in izobraževalnih dejavnosti ter 
bivanja.

(4) Na podlagi rezultatov prehodnih arheoloških raziskav je na lokaciji arheološkega območja »Pri vrtnariji« (EŠD 29861) 
potrebno izvesti dodatne intenzivne površinske in podpovršinske arheološke preglede ter arheološke testne izkope. Med gradnjo 
je potrebno izvajati arheološki nadzor nad gradbenimi deli.

3.41 Kranj Železniška povezava KR Ž1, KR Ž2, KR Ž3
Iz potniškega železniškega terminala Kranj sever (KR Z 8/2) je načrtovana železniška proga z radialnim priključkom, ki 

se s svojim južnim krakom po prečkanju reke Save naveže na obstoječo železniško progo Kranj–Jesenice in takoj nato na 
rekonstruirano železniško postajo.

3.42 Mavčiče MA 5
EUP je namenjena gradnji nove stanovanjske soseske, eno in dvostanovanjskih stavb (SSe). Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati max. višinski gabarit stavb K+ P + M, max. FZ 0,35, min. delež OBP 30%,
– v območju zagotoviti zadostne zelene površine in površine za igro otrok,
– pred načrtovanjem preveriti ustreznost osnovnošolskih in predšolskih kapacitet ter v primeru pomanjkanja le-teh v območju 

zagotoviti prostorske možnosti,
– upoštevati gradbeno linijo ob lokalni cesti,
– zagotoviti dostop do območja s severne krajevne poti in z vzhodne lokalne ceste, oba dostopa je potrebno medsebojno 

povezati,
– izgradnjo območja predvideti etapno.
3.43 Mlaka pri Kranju ML 7/1 – 13
(1) Območje je razdeljeno na več podenot pri čemer je ML 7/1 namenjena osrednjim centralnim dejavnostim, ML 7/2,3,4,7,8 

bivanju, ML 7/5 stanovanjskim površinam za posebne namene, ML 7/6 parkovnim ureditvam, ML 7/9 površinam za oddih, rekreacijo 
in šport na prostem, ML 7/10,13 ohranjanju gozdnih površin ter ML 7/11, 12 prometnim površinam.

(2) Pri načrtovanju je potrebno:
– zaradi varovanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov obstoječe naselje smiselno povezati z zahodnim primestnim gozdnim 

zaledjem (ohranjanje gozdnih površin v podenoti ML 7/10,13) ter predvideti več zelenih peš povezav v podenoti ML 7/2,
– na stiku območja z gozdnimi zemljišči ohranjati drevesno vegetacijo, oziroma rob na novo zasaditi z avtohtono vegetacijo,
– zagotoviti vse navezave na obstoječe gozdne poti,
– na večini prostih površin znotraj območja urejanja predvideti intenzivno visokoraslo vegetacijo, razen parternih parkovnih 

ureditev, ki bodo ublažili poglede na peto fasado,
– v podenoti ML 7/1 upoštevati višinski gabarit večnamenskih stavb K+ P + 3 + M, pri čemer je potrebno dejavnosti umeščati 

v pritlične etaže, bivanje pa v višje etaže, parkiranje stanovalcev zagotavljati v garažnih kleteh, za dejavnosti in obiskovalce pa 
na parterju,

– v podenoti ML 7/2 na zahodnem delu, ob glavni zbirni cesti, predvideti večstanovanjsko gradnjo (vila bloki) z etažnostjo K + 
P + 2 + M, na vzhodnem delu, ob obstoječem naselju, pa interpolirati vrstno individualno ali prostostoječo individualno stanovanjsko 
gradnjo z etažnostjo (K) + P + 1 (M), razen na južnem delu podEUP, kjer je možna večstanovanjska gradnja tudi na vzhodnem 
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delu območja ter izvesti prečne cezure med stanovanjskimi sklopi, ki morajo biti namenjene parkirnim in peščenim površinam s 
prepleti travnatih parkovnih površin z intenzivnimi drevesnimi vložki ali obstoječe vegetacije,

– v podenoti ML 7/3 ob glavni zbirni cesti, predvideti večstanovanjsko gradnjo (vila bloki) z etažnostjo K + P + 2 +M, v 
preostalem delu pa interpolirati individualno vrstno stanovanjsko gradnjo z etažnostjo (K) + P + 1 (M),

– v podenoti ML 7/4,8 predvideti individualno vrstno gradnjo z etažnostjo (K) + P + 1 (M),
– v podenoti ML 7/5 razporeditev stavbnih mas oblikovati čimbolj sonaravno z dovozom z vzhodne strani, kjer je potrebno 

predvideti površine za mirujoči promet (obiskovalce, zaposlene …), predvideti eventuelno regulacijo vodotoka ter zagotoviti dostop 
v gozdni prostor,

– v podenoti ML 7/6 nameniti vodnogospodarskim ureditvam ribnika in parkovnim ureditvam, ki bodo služile kompleksu doma 
starejših občanov in ostalemu naselju,

– v podenoti ML 7/7 predvideti prostostoječo individualno stanovanjsko gradnjo z etažnostjo (K) + P + 1(M) tako, da se ohranja 
del obstoječe gozdne vegetacije,

– v podenoti ML 7/9 zagotoviti tudi potrebne parkirne površine za potrebe rekreacije in športa ter ustrezne vodnogospodarske 
ureditve,

– glavno zbirno prometnico (podenota ML 7/11), ki poteka v smeri sever – jug in predstavlja hrbtenico prometnega sistema, z 
ustreznimi spremljajočimi programi, na južnem delu priključiti na navezovalno prometnico na AC, priključek Kranj–zahod, z novim 
(krožnim) križiščem, na severu pa na obstoječo notranjo prometnico naselja z rekonstrukcijo križišča,

– urediti tudi prečno povezovalno cesto (podenota ML 7/12), ki predstavlja poleg severnega izteka glavne zbirne prometnice 
na obstoječi notranji prometni sistem naselja, glavni povezavi zahodnega dela z obstoječim naseljem,

– v območju namenjenem bivanju, parkiranje za večstanovanjsko gradnjo zagotoviti v garažnih kleteh, za obiskovalce na 
parterju, za vrstne in prostostoječe hiše pa na parceli, namenjeni gradnji,

– stavbe v posameznih podenotah oblikovati po enotnih oblikovalskih izhodiščih glede izbora materialov fasad, okenskih in 
vratnih odprtin, fasade ob glavni zbirni prometnici pa oblikovati bolj ambiciozno,

– vertikalne gabarite individualnih stanovanjskih stavb prilagoditi obstoječi okoliški stavbni strukturi, stavbe pa oblikovati 
sodobno,

– izgradnjo območja predvideti etapno.
3.44 Praše PRA 2
(1) V EUP so do uveljavitve OPPN poleg dovoljenih posegov, ki veljajo na celotnem območju OPN, dopustne še ureditve 

razgledišč, počivališč, poti za obiskovalce, ureditve dostopov do vode, ureditev pomolov s privezi za čolne ter gradnja gostinskega 
objekta na zemljišču parc. št. 72/1, k.o. Praše z odstranitvijo neustreznih prizidkov in možnostjo dozidave in nadzidave prostorov, 
ki izboljšujejo gostinsko-turistično ponudbo (restavracija, sanitarije, kuhinje, shrambe …) brez dodajanj nastanitvenih kapacitet. 
Gradnja gostinskega objekta z zunanjo ureditvijo je dopustna skladno z izdanim mnenjem pristojnega zavoda za varstvo narave

(2) Območje predstavlja zeleni rt na desnem bregu Save, ki je namenjen turistično-gostinskim dejavnostim z možnostjo 
nastanitve, izobraževanja in rekreacije (BT).

(3) Območje je opredeljeno kot naravna vrednota zato:
– je pri načrtovanju potrebno nove stavbe postavljati na zahodni rob območja,
– se stavbe načrtujejo kot majhne stavbe z maksimalnim višinskim gabaritom K + P + M,
– se prostorskimi ureditvami ne sme posegati v obrežno vegetacijo in ježo,
– se z načrtovanimi ureditvami ne sme bistveno spreminjati konfiguracije terena,
– naj bodo objekti koncentrirani na manjšem območju, da se v čim večji meri ohranjajo odprte zelene površine,
– naj bodo objekti oblikovani le iz naravnih materialov (les, kamen).
3.45 Srakovlje SR 5
EUP je namenjena sanaciji zaselka (razpršena gradnja) z eno- in dvostanovanjskimi stavbami. Pri načrtovanju je potrebno:
– upoštevati max. višinski gabarit stavb K + P + M, max. FZ 0,35, min. delež OBP 30%,
– odstraniti neustrezne nelegalno zgrajene objekte,
– upoštevati obcestno gradbeno linijo.
3.46 Žabnica ŽA 5
(1) EUP je namenjena širitvi pokopališča v Žabnici.
(2) Za območje je predhodno potrebno izvesti geofizikalne raziskave ter ugotoviti primernost geološke sestave terena za 

klasične pokope.
4. Usmeritve za OPPN v krajini
4.1 Škofjeloško hribovje ŠH 6/1, ŠH 6/2
(1) Območje ŠH 6/1 je namenjeno vodni infrastrukturi (VI). Načrtovana je izgradnja pregrade za suhi zadrževalnik visokih 

voda – zadrževalnik Žabnica.
(2) Območje ŠH 6/2 predstavlja akumulacijsko območje suhega zadrževalnika Žabnica. V EUP se ohranja obstoječa 

namenska raba (K2, G). Po izgradnji zadrževalnika bo območje občasno poplavljeno.
(3) Za zadrževalnik je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično študijo. Kapaciteta zadrževalnika mora zadržati 

celoten val pri nastopu stoletne vode.
(4) V okoljskem poročilu so predlagani nekateri omilitveni ukrepi, ki naj služijo kot izhodišče za presojo vplivov v OPPN. V 

postopku sprejemanja OPPN se predlagane omilitvene ukrepe ponovno preveri, natančneje obdela in po potrebi prilagodi.
4.2 Škofjeloško hribovje ŠH 13
EUP predstavlja občasno aktiven kamnolom tehničnega kamna. Kamnolom se nahaja na vidno izpostavljeni legi zato je zanj 

potrebno izdelati ustrezno sanacijo v okviru katere je možna tudi eksploatacija kamna.
4.3 Škofjeloško hribovje ŠH 15/1, ŠH 15/2
(1) Območje ŠH 15/1 je namenjeno vodni infrastrukturi (VI) in prometni infrastrukturi (PC). Načrtovana je izgradnja pregrade 

za suhi zadrževalnik visokih voda – zadrževalnik Sorška reka. Na pregrado bo prestavljena obstoječa cesta.
(2) Območje ŠH 15/2 predstavlja akumulacijsko območje suhega zadrževalnika Sorška reka. V EUP se ohranja obstoječa 

namenska raba (K1, G). Po izgradnji zadrževalnika bo območje občasno poplavljeno.
(3) Za zadrževalnik je potrebno predhodno izdelati hidrološko hidravlično študijo. Kapaciteta zadrževalnika mora zadržati 

celoten val pri nastopu stoletne vode.
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(4) V okoljskem poročilu so predlagani nekateri omilitveni ukrepi, ki naj služijo kot izhodišče za presojo vplivov v OPPN. V 
postopku sprejemanja OPPN se predlagane omilitvene ukrepe ponovno preveri, natančneje obdela in po potrebi prilagodi.

V. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI (PIP) NA OBMOČJU DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTOV, KI ŠE NISO V PRIPRAVI

49. člen
(PIP na območju predvidenih DPN)

(1) Odlok o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 21/08) 
določa, da je za območje spomenika in njegovo vplivno območje potrebno pripraviti DPN. V času priprave tega odloka se za DPN 
Brdo postopek priprave še ni pričel.

(2) V območju spomenika in njegovem vplivnem območju so do uveljavitve DPN Brdo dopustni posegi v skladu z 
razglasitvenim aktom in gradnje ter ureditve, ki jih v posameznih EUP od točke 1. do točke 23. dopuščajo PIP, pri čemer je za EUP 
PR 1, 2, 3, 4, 5 pred posegi v prostor potrebno preveriti prisotnost netopirjev in v primeru njihove prisotnosti vsa nadaljnja dela 
prilagoditi njihovemu življenjskemu ciklu oziroma biologiji:

1. Predoslje PR 1
(1) Območje protokolarnega objekta gradu Brdo z bazenom ter njegovo neposredno okolico (B).
Do uveljavitve DPN Brdo so na gradu dovoljena vzdrževalna dela v skladu z Odlokom o razglasitvi posestva gradu Brdo pri 

Kranju za kulturni spomenik državnega pomena.
(2) Na zemljišču parc. št. 410, k.o. Predoslje, kjer se nahaja bazen, je dovoljena preureditev v tiskovno središče.
(3) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 

Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju.

2. Predoslje PR 2
(1) Območje je namenjeno protokolarnim objektom (B). V območju so dovoljene gostinske, turistične, izobraževalne, kulturne 

in poslovne stavbe ter spremljajoči objekti, ki služijo tem dejavnostim (hlevi, strojne lope, delavnice, vrtnarije, parkirišča, vratarnice, 
kozolci, objekti za lastne potrebe, ograje, spominska obeležja in začasni objekti namenjeni prireditvam: šotori ter infrastrukturni 
objekti in naprave).

(2) Na obstoječih objektih, so do uveljavitve DPN Brdo, dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela, odstranitve stavb ter 
dozidave in nadzidave. Dovoljene so tudi novogradnje v skladu z namembnostjo območja.

(3) Arhitekturno oblikovanje novogradnje (kar ne velja za spremljajoče objekte) se določi z izbrano varianto pridobljeno z 
javnim ali vabljenim natečajem.

(4) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 
Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju.

(5) Za vse naštete posege v prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
3. Predoslje PR 3
(1) Območje je namenjeno koči jezero (B). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela na 

obstoječem objektu in zunanje ureditve brez javne razsvetljave (dostopi do vode, sprehajalne poti, parki,…) ter ureditev ali razširitev 
čolnarne.

(2) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 
Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju. Vse morebitne luči, ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi 
tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.

4. Predoslje PR 4
(1) Območje je namenjeno protokolarnim gostinskim objektom (B). Območje se ohranja v obstoječem obsegu. Do uveljavitve 

DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela objektov.
(2) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 

Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju.

5. Predoslje PR 5
(1) Območje je namenjeno grajskemu parku (ZP), ki ga sestavljajo zelenice, grede, nasadi, drevoredi, parkovni gozd, vrtne 

skulpture in sprehajalne poti.
(2) Do uveljavitve DPN Brdo se parkovne površine ohranjajo in redno vzdržujejo, vendar brez ureditve javne razsvetljave. 

Dopustne so tudi dodatne oziroma druge parkovne ureditve v skladu s konzervatorskim načrtom in soglasjem pristojnega organa 
za varstvo narave in varstvo kulturne dediščine.

(3) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 
Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju. Vse morebitne luči, ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi 
tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad vodoravnico.

6. Predoslje PR 6
(1) Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo splošna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo ZS – površine za oddih in rekreacijo na prostem, ki ne smejo biti umetno osvetljevane.
(2) Dopustna je rušitev obstoječih hlevov in na mestu odstranjenega objekta novogradnja upravno-poslovne stavbe. Vse 

morebitne luči, ki bodo postavljene ob objektih morajo biti opremljene s svetlobnimi tipali in ne smejo oddajati svetlobe nad 
vodoravnico. Izjemoma je v večernem in nočnem času dovoljena razsvetljava za potrebe nogometnih ali kasaških tekmovanj.

(3) Za območje se pripravi analiza obstoječe zunanje razsvetljave in se jo prilagodi ekološkim zahtevam kvalifikacijskih vrst. 
Ob tem se upošteva tudi kumulativni vpliv območja PR 17/2. Analiza mora biti pripravljena pred namestitvijo kakršnekoli nove 
zunanje razsvetljave na tem območju.

(4) Vse posege v prostor je potrebno predhodno uskladiti s pristojnim organom za varstvo narave, organom za varstvo kulturne 
dediščine in organom za varstvo gozdov.
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7. Predoslje PR 7
Do uveljavitve DPN Brdo je na območju (PO) dovoljena gradnja javnih parternih parkirišč izven ograje gradu Brdo.
8. Predoslje PR 8
Območje (O) je namenjeno obstoječi čistilni napravi.
9. Predoslje PR 9 in PR 10
Območji sta namenjeni protokolarnim kočam A(k). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela 

na obstoječih objektih in zunanje ureditve.
10. Predoslje PR 11
(1) Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo skupna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo A(sk) – površine kmetij, ki so namenjene objektom, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji in 
stanovanjem kmetij.

(2) Za vsak poseg v prostor je potrebno najprej izdelati idejno zasnovo, ki jo je predhodno uskladiti s soglasjem pristojnega 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

11. Predoslje PR 13/1
(1) Za območje je bil na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 

RS, št. 43/2011-ZKZ-C) sprejet Odlok o OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Sajovic (Uradni list RS, št. 80/12).
(2) Namenska raba IK se s kasnejšimi prostorskimi akti, v primeru opustitve kmetijskega gospodarstva, lahko spremeni le v 

kmetijsko zemljišče (K).
12. Predoslje PR 13/ 2
(1) Do uveljavitve DPN Brdo je v podenoti 13/2 dovoljena le gradnja stanovanjske stavbe, ki bo pripadala preseljenemu 

kmetijskemu gospodarstvu kmetije Sajovic.
(2) Namenska raba zemljišč namenjeni gradnji hiše pripadajoče kmetije se s kasnejšimi prostorskimi akti lahko spremeni le 

v kmetijsko zemljišče (K).
13. Predoslje PR 14
Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo splošna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo CD(v) – druga območja centralnih dejavnosti namenjena opravljanju verskih obredov.
14. Predoslje PR 15
Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo splošna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo ZK – pokopališča.
15. Predoslje PR 16
Območje je namenjeno osrednjim centralnim dejavnostim (CU). Do uveljavitve DPN Brdo je dovoljena gradnja balinišča, 

rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječega objekta ter zunanje ureditve, ob pogoju, da se v celoti ohrani obstoječa drevesna 
vegetacija.

16. Predoslje PR 17/1
(1) Na namenski rabi druga kmetijska zemljišča (K2), v območju kulturnega spomenika (Grad Brdo), je je prepovedano 

postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno gospodarsko javno infrastrukturo razen 
v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni javni zavod.

(2) Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v območju kulturnega spomenika gradu Brdo je dovoljeno le gospodarjenje 
z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s posebnim namenom in gozdnogospodarskimi načrti 
ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

(3) Na namenski rabi voda (VC), v območju kulturnega spomenika gradu Brdo so dovoljeni ukrepi, ki se nanašajo na 
izboljšanje hidromorfoloških in geoloških lastnosti voda ter ohranjanja narave. Na vodnih površinah ob območju PR3 je dovoljena 
ureditev ali razširitev čolnarne.

17. Predoslje PR 17/2, 3
Površine prometnic (PC), namenjene obstoječim prometnicam. Dovoljena so vzdrževalna dela in rekonstrukcije.
18. Predoslje PR 17/4, 5, 7, 8
(1) Na namenski rabi najboljših kmetijskih zemljišč (K1), v vplivnem območju kulturnega spomenika gradu Brdo, je dovoljeno 

gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči. Zaradi vedutne izpostavljenosti območja je potrebno ohranjati nepozidan odprt prostor. 
V območju je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno gospodarsko 
javno infrastrukturo razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni javni zavod.

(2) Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v območju kulturnega spomenika gradu Brdo je dovoljeno le gospodarjenje 
z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s posebnim namenom in gozdnogospodarskimi načrti 
ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

19. Predoslje PR 17/6
Na namenski rabi gozd posebnega namena (G), v območju kulturnega spomenika gradu Brdo je dovoljeno le gospodarjenje 

z gozdom v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s posebnim namenom in gozdnogospodarskimi načrti 
ter gospodarjenje z divjadjo v skladu z Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.

20. Predoslje PR 18
Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo skupna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo SK – površine podeželskih naselij.
21. Suha SU 5
Do uveljavitve DPN Brdo so v območju dovoljeni posegi v prostor, ki jih določajo skupna določila PIP za podrobnejšo 

namensko rabo SK – površine podeželskega naselja, ki so namenjene kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju.
22. Suha SU 6 in SU 7
Območji sta namenjeni protokolarnim kočam A(k). Do uveljavitve DPN Brdo so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna dela 

na obstoječih objektih in zunanje ureditve.
23. Srakovlje SR 10
– območje je vključeno v DPN Brdo in predstavlja stavbna zemljišča vzhodnega dela načrtovanega novega naselje Srakovlje 

za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje (glej 47. člen točka 1.112);
– v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem je v območju potrebno ohranjati obstoječo drevesno vegetacijo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(dokončanje postopkov)

Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, 
Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu 
s tem odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

51. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o prostorskih sestavinah družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04, 22/06 

– popravek, 22/08 – popravek, 33/10 in 8/12 – tehnični popravek);
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 

79/04 – popravek, 68/05, 22/06 – popravek, 138/06 – popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popravek in 125/08 – popravek, 
33/10, 46/10 – obvezna razlaga, 4/11 – popravek, 8/12 – tehnični popravek in 110/13);

3. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične 
zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – popravek in 64/08 – 
obvezna razlaga, 33/10 in 8/12 – tehnični popravek).

52. člen
(vpogled)

Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Kranj je na vpogled zainteresirani javnosti na Uradu za okolje in prostor in na 
njihovih spletnih straneh. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na Upravni enoti Kranj in ministrstvu, pristojnem 
za prostor.

53. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-120/2010-48/01
Kranj, dne 30. septembra 2014

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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OBLIKOVANJE

MAX FI
MAX FZ MIN% 

OBP (ZP) MAX  E A NO BANI I NO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BABNI VRT BV 1/1 SK /  0,40     25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP o e a do o a 47  
e , o ka 1 1

BV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP o e a do o a 47  
e , o ka 1 1

BV 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 ra rše a ose ev PIP /
BV 3 ZS / / / / / PIP /

BITNJE BI 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 ra rše a ose ev PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 2

BI 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 ra rše a ose ev PIP /
BI 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M ra rše a ose ev PIP /
BI 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M ra rše a ose ev PIP /
BI 5 IK / 0,45 ZP 15% K+P+M ra rše a ose ev-KK PIP /
BI 6 A(v) 0,35 25% K+P+M ra rše a ose ev-KK PIP /
BI 7 A(s) 0,40 25% K+P+M ra rše a ose ev-KK PIP /

BI 8 SK(k) / 0,45 25% K+P+M o es a a dava PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 3

BI 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / ose o o o je-KK PIP /

BI 10 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš e o o o je-KK PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 4

BI 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš e o o o je-KK PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 4

BI 12/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,3 25% K+P+1 raš e o o o je PIP /

BI 12/7 PC / / / / / PIP /
BI 12/8 VC / / / / / PIP /
BI 12/9 K2, VC / / / / / PIP /

BI 13 SK(k) / 0,4 25% K+P+M o es a a dava PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 3

BI 14 ZS / / / / / PIP /
BI 15 PC / / / / / PIP /
BI 16 PC / / / / / PIP /

BI 17 SK / 0,40 25% K+P+M o es a a dava PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 3

BI 18/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš e o o o je PIP /
BI 18/3 PC / / / / / PIP /
BI 19 CD(v) / 0,40 ZP 25% / ose o o o je PIP /

BI 20 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš e o o o je PIP /

BI 21/1 CD(i) / K+P+1 ose o o o je PIP /

BI 21/2 ZD / / / / / PIP /

BI 22 CU / 0,35 25% K+P+1 raš e o o o je PIP ose a do o a 47  
e , o ka 1 5

BI 23/1,2,3,4,5,6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš e o o o je PIP
za BI 23/1,2,3,4,5,6, 
ose a do o a 47  

e , o ka 1 6
BI 23/7 PC / / / / / PIP /
BI 23/8 VC, K1 / / / / / PIP /
BI 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 i a zazidava PIP /
BI 25 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 26 SSn / 0,45 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /
BI 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 u i na zazidava PIP /
BI 28 CU / 0,40 25% K+P+1 raš eno o o je PIP /
BI 29 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno o o je PIP /
BI 30 VC / / / / / PIP /
BI 31 ZD / / / / / PIP /

BI 32/1 ZK / / / / KK OPPN us eri ev 48  en, 
o ka 3 2

BI 32/2 PC / / / / KK PIP /

BI 33 A(s) / 0,35 25% K+P+M raz ršena ose i ev-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 34 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 35 SK / 0,4 25% K+P+1 o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 36 SK / 0,4 25% K+P+1 o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 37 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M raš eno o o je-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 38 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 39 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 40 SK / 0,4 K+P+1 o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 41 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M o es na zazidava-KK PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 4

BI 42/1,2 SSe / / / / / OPPN us eri ev 48  en, 
o ka 3 3

NA ELJE OZNAKA EUP
PODROBNEJŠA 

NAMEN KA RABA

VELIKO

NA IN 
UREJANJA

PO EBNE DOLO BE 
OZIROMA 

U MERI VE

v sk adu z nor  in s and  
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BI 42/3 K2 / / / / / OPPN us eri ev 48  en, 
o ka 3 3

BI 43/1,2 SSe / / / / / OPPN us eri ev 48  en, 
o ka 3 3

BI 43/3 PC / / / / / OPPN us eri ev 48  en, 
o ka 3 3

BI 44 PC / / / / / PIP /
BI 45 K1,K2,VC / / / / / PIP /
BI 46 K1,VC / / / / / PIP /
BI 47 K2 / / / / / PIP /

BI 48/1 PC / / / / / PIP /
BI 48/2 K2,VC / / / / / PIP /
BI 48/3 K2 / / / / / PIP /
BI 49 K2 / / / / / PIP /
BI 50 K2 / / / / / PIP /

BOBOVEK BO 1/1  K2,VC,G / / / /
/

PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 1/2 VC,G / / / / / PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 1/3 A(s) / 0,30 25% K+P+M raz ršena ose i ev PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 1/4,5 ZS / / / / / PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 1/6,7 CU / / / / / PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 1/8 G, VC, K1, K2 / / / / / PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 7

BO 2/1,2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za k e ije  
0,40

25% K+P+1  raš eno o o je PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 8

BO 2/3 SB / K+P+1 ose no o o je PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 8

BO 2/4 PC / / / / / PIP /

BO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno o o je PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 9

BO 4/1,2 CU / 0,35 25% K+P+2  raš eno o o je PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 10

BO 5 PC / / / / / PIP /
BO 6/1 PC / / / / / PIP /
BO 6/2 K1 / / / / / PIP /
BO 7 K1 / / / / / PIP /

BREG OB SAVI BRS 1 CD(v) / 0,40 25% u oš eva i višinski 
a ari  EUP BRS4 ose no o o je PIP /

BR S 2/1,2 CU / 0,40 25% K+P+1  raš eno o o je PIP /
BR S 2/3 PC / / / / / PIP /

BR S 3/1,2,3 SK /
za s an  hiše  

0,35, za k e ije  
0,40

25% K+P+1  raš eno o o je PIP
za EUP BR S 3/1 
ose na do o a 47  

en, o ka 1 11
BR S 3/4 PC / / / / / PIP /

BR S 4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 o es na zazidava PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 11

BR S 5 SK / 0,40 25% K+P+1 o es na zazidava PIP /
BR S 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno o o je PIP /

BR S 7/1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M o es na zazidava PIP /

BR S 7/2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M o es na zazidava PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 12

BR S 7/3 PC / / / / / PIP /
BR S 8 PC / / / / / PIP /

BRITOF BR 1 SSe / 0,35 25% K+P+1 u i na zazidava PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 13

BR 2 SSe(s) / 0,40 25% K+P+1 o es na zazidava PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 14

BR 3/1 SK /
za s an  hiše  

0,35, za k e ije  
0,40

25% K+P+1 ru as a zazidava PIP ose na do o a 47  
en, o ka 1 15

BR 3/2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za k e ije  
0,40

25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

BR 3/3 PC / / / / / PIP /
BR 4/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M u i na zazidava PIP /

BR 4/4 PC / / / / / PIP /

BR 5/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M u i na zazidava PIP
za BR 5/1 posebna 

do o ba 47  en, o ka 
1 16

BR 5/4 PC / / / / / PIP /

BR 6/1 SSe(s) / / / / / veljavni OPPN /

BR 6/2 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 7 SSv 0,9 ohranja i 
obs oje i FZ / ohranja i obs oje e 

višinske abari e raš eno ob o je PIP /

BR 8 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno ob o je PIP /

BR 9 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 17

BR 10 IG / 0,60 ZP 15% K+P+1 svojevrs no ob o je PIP /

BR 11 SSe(s) / 0,30 25% K+P+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 17

BR 12 IG / 0,50 ZP 15% K+P+1 svojevrs no ob o je PIP /

v skladu z nor  in s and  
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BR 13 IG / / / / / OPPN us eri ev 48  len, 
o ka 3 4

BR 14 ZS / / / / / PIP /
BR 15 PC / / / / / PIP /

BR 16 PC / / / / / veljavni OPPN /

BR 17 PC / / / / / PIP /
BR 18 PC / / / / / PIP /
BR 19 K1 / / / / / PIP /

BR 20 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 18

BR 21 K1 / / / / / PIP /
BR 22,23 G / / / / / PIP /

ADOV JE A 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+M  raš eno ob o je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 19

A 1/4 PC / / / / / PIP /
A 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

EPU JE E 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno ob o je PIP /
E 1/4 PC / / / / / PIP /
E 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
E 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

E 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

E 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

GO NIK GO 1 ZP / / / / / PIP /
GO 2 CD(z) / K+P+4+(M) posebno obmo je PIP /
GO 3 CD(z) / K+P+2+(M) posebno obmo je PIP /

GO 4 CD(z) / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 5

GO 5 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raš eno obmo je PIP /
GO 6 SK / 0,40 25% K+P+1+(M) ru as a zazidava PIP /
GO 7 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) ob es na zazidava PIP /
GO 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raš eno obmo je PIP /
GO 9 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+(M)  raš eno obmo je PIP /
GO 10 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poseli ev PIP /
GO 11 SK / 0,40 25% K+P+1+(M)  raš eno obmo je PIP /
GO 12 CD( ) 0,60 0,30 20% K+P+1 posebno obmo je PIP /

GO 13 CD(z) / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 6

GO 14 SSe / 0,35 30% K+P+M uli na zazidava PIP /
GO 15/1,2 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+3+(M) / PIP /
GO 15/3 PC / / / / / PIP /
GO 16 SSv(s) 1 0,20 25% K+P+4+(M) / PIP /
GO 17 SSn / 0,40 25% K+P+1+(M) uli na zazidava PIP /
GO 18 SSe / 0,35 30% K+P+M uli na zazidava PIP /
GO 19 SSn / 0,40 25% K+P+M uli na zazidava PIP /
GO 20 SSe / 0,35 30% K+P+1+(M) / PIP /

GO 21 SSe / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 7

GO 22 PC / / / / / PIP /
GO 23 O / / svojevrs na obmo ja PIP /
GO 24 PC / / / / / PIP /
GO 25 K2 / / / / / PIP /
GO 26 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poseli ev PIP /
GO 27 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poseli ev PIP /

GO 28/1 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poseli ev PIP /
GO 28/2 A(sk, s) / 0,35 30% K+P+1+(M) razpršena poseli ev-KK PIP /
GO 28/3 PC / / / / / PIP /
GO 29 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GO 30 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GO 31 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GO 32 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GO 33 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GO 34 A(s) / 0,35 30% K+P+(M) razpršena poseli ev-KK PIP /

GO 35, 36 K2, G / / / / / PIP G - posebna dolo ba 
47  len, o ka 1 20

GO 37 K1, K2, G / / / / / PIP G - posebna dolo ba 
47  len, o ka 1 20

GO 38 K1, K2 / / / / / PIP /
GO 39 K1, G / / / / / PIP /

GO 40/1 PC / / / / / PIP /
GO 40/2 K1 / / / / / PIP /

GO 40/3 K1, K2,G / / / / / PIP G - posebna dolo ba 
47 len, o ka 1 20

GO 41 G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 20

GORI E
GOR 1/1,2,3 CU / 0,40 20%

sledi i s avbnim 
ipom in upoš eva i 
silhue o naselja

ru as a zazidava PIP /

GOR 1/4 PC / / / / / PIP /
GOR 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
GOR 2/3 PC / / / / / PIP /
GOR 3 ZK / / / / / PIP /

GOR 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
GOR 4/3 PC / / / / / PIP /
GOR 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
GOR 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
GOR 7 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
GOR 8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M  raš eno obmo je PIP /

GOR 9 SSe / 0,35 30% K+P+M ob es na zazidava-KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 21

v skladu z norm  in s and  
v skladu z norm  in s and  

v skladu s po rebami 
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GOR 10 PC / / / / / PIP /
GOR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

GOR 12 A(s) / 0,20 25% K+P+1+M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 22

GOR 13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
GOR 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
GOR 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

HRASTJE HR 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
HR 1/4 PC / / / / / PIP /
HR 2 CD(v) / 0,40 25% / posebno obmo je PIP /
HR 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

HR 4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP /
HR 4/3 PC / / / / / PIP /
HR 5 ZS / / / / / PIP /

HR 6/1 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len o ka 
3 8

HR 6/2 IK / 0,45 ZP 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /

HR 6/3 IG / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len,  o ka 1 23

HR 7 ZS / / / / / PIP /

I OVKA
I  1 SK /

za s an  hiše  
0,35, za kme ije  

0,40
25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

I  2 K1,G / / / / / PIP /
I  3 G / / / / / PIP /

JAMA JA 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
JA 1/4 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP
JA 1/5 PC / / / / / PIP /
JA 2/1 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
JA 2/2 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
JA 2/3 PC / / / / / PIP /
JA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
JA 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
JA 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

JA 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 24

JA 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
JA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

JAMNIK JAM 1 SK / 0,40 25% K+P+M vaško jedro PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 25

JAM 2 A(v) / 0,40 25% / razpršena poseli ev PIP /

JAM 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 26

JAM 4 A(k) / 0,35 30% ohranja i obs oje e 
abari e razpršena poseli ev PIP /

JAM 5 A(k) / 0,35 30% ohranja i obs oje e 
abari e razpršena poseli ev PIP /

JAVORNIK JAV 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

JAV 1/3 PC / / / / / PIP /
JAV 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 5 A(k) / 0,15 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
JAV 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
JAV 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JAV 15 O / v skladu z norm  
in s and  / / svojevrs no obmo je PIP /

JAV 16 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 17 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 18 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 19 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
JAV 20 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

KOKRICA KO 1 SSv 0,60 0,20 20% K+P+2  raš eno obmo je PIP /
KO 2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
KO 3 SK / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
KO 4 PC / / / / / PIP /
KO 5 PC / / / / / PIP /
KO 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

KO 7/1,2,3 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
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KO 7/4 PC / / / / / PIP /
KO 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
KO 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KO 10 ZK / / / / / PIP /

KO 11/1,2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KO 11/3 PC / / / / / PIP /
KO 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

KO 13 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /

KO 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
KO 15 CU / 0,35 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
KO 16 A (sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

KO 17/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M uli na zazidava PIP /
KO 17/5 PC / / / / / PIP /
KO 18 SSn / 0,40 25% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KO 19 IG / 0,50 ZP 15% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /

KO 20 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 9

KO 21 ZD / / / / / PIP /
KO 22 PC / / / / / PIP /
KO 23 K1,K2, VC / / / / / PIP /
KO 24 K2 / / / / / PIP /
KO 25 K1,G,VC / / / / / PIP /
KO 26 G / / / / / PIP /

KO 27/1 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 27

KO 27/2 K1,G / / / / KK PIP /
KO 28 G / / / / / PIP /

KRANJ KR 1 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev-KK PIP /

KR 2 A(k) / / / / razpršena poseli ev-KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 29

KR 3 ZD / / / / KK PIP /
KR 4 ZD / / / / KK PIP /
KR 5 A(p) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev-KK PIP /

KRANJ - 
AVTOCESTA AC 1 PC / / / / / PIP /

KRANJ - IR E KR  1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /
KR  1/3 PC / / / / / PIP /

KR  2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KR  3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /

KR  4 CU / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 30

KR  5 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KR  6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR  7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR  8 SSn / ohranja i višinski 
abari hiše v nizu PIP /

KR  9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR  10 BC / 0,30 ZP 15% P posebno obmo je PIP /
KR  11 CU / 0,40 35% K+P+2 posebno obmo je PIP /

KR  12 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 10

KR  13 SSn / 0,40 35% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR  14 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR  15 SK(k) / 0,40 35% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 31

KR  16 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KR  17 PC / / / / / PIP /
KR  18 PC / / / / / PIP /
KR  19 K1 / / / / / PIP /
KR  20 G / / / / / PIP /
KR  21 G / / / / / PIP /

KRANJ - 
DRU OVKA KR D 1 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /

KR D 2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /

KR D 3/1,2 S / 0,20, za r ovino 
pa 0,60

40% 
(SSn) 
20% 
(SSv)

K+P+M (SSn) 
K+P+3 (SSv) obodna (karejska) zazidava PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 32

KR D 3/3 PC / / / / / PIP /
KR D 4/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR D 4/5 PC / / / / / PIP /

KR D 5 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR D 6 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /
KR D 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR D 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /

KR D 9/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /
KR D 9/3 PC / / / / / PIP /

KR D 10/1,2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ob es na zazidava PIP
za KR D 10/1 posebna 
dolo ba 47  len, o ka 

1 33
KR D 10/3 PC / / / / / PIP /
KR D 11 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /

v skladu z norm  in s and  

ohranja i obs oje i FZ in 
OBP

v skladu z norm  in s and  
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KR D 12 ZS / / / / / PIP /
KR D 13 P / / / / / PIP /
KR D 14 PC / / / / / PIP /
KR D 15 PC / / / / / PIP /
KR D 16 G / / / / / PIP /
KR D 17 G / / / / / PIP /
KR D 18 K1 / / / / / PIP /
KR D 19 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ - JEDRO
KR J 1 CU / / / / his ori no mes no jedro-ND

veljavni ZN, 
predvideni 

OPPN

 usmeri ev 48  len, 
o ka 3 11

KR J 2/1 CU obs obs / K+P+3 posebno obmo je-ND PIP

KR J 2/2 CU obs obs / K+P+3 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 34

KR J 3 CU 2,0 0,5 / K+P+3(4) obodna (karejska) zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 35

KR J 4 ZP / / / / ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 36

KR J 5 CU 1,7 0,80 /

K+P+2, pri emer 
ela nos  ne sme 

prese i višine 
dvorane, ka era se 

ohranja

posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 37

KR J 6 CU / 0,40 10% K+P+3 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 37

KR J 7 CD(i) / K+P+2 posebno obmo je PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1 in 
1 38

KR J 8 ZP / / / / / PIP /

KR J 9 ZP / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 39

KR J 10 CU / 0,50 10% K+P+3 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 40

KR J 11 SSe / 0,30 20% K+P+1+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KR J 12 SSn / 0,40 20% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR J 13 SSe / 0,30 20% K+P+1+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KR J 14 SSv 0,8 0,25 20% K+P+3 ob es na zazidava PIP posebna dolo a 47  
len, o ka 1 28 1

KR J 15 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /

KR J 16/1 SSe / 0,30 20% K+P+1+M uli na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KR J 16/2 SSe / 0,30 20% K+P+1+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KR J 17/1 CU / / 20% / obodna (karejska) in uli na 
zazidava PIP

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 42

KR J 17/2 CU / 0,35 20% / uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 43

KR J 17/3 PC / / / / / PIP /
KR J 18 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /

KR J 19/1,2 SSv 1,4 0,25 25% / eno ni kon ep  pozidave PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 44

KR J 19/3 PC / / / / / PIP /
KR J 20 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1 uli na zazidava PIP

KR J 21 CD(z) / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 12

KR J 22 SSv / / 25% / obodna (karejska) zazidava PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 44

KR J 23 SSe / 0,30 20% K+P+1+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KR J 24 SSe / 0,30 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /

KR J 25 CU / 0,40 20% 3K+P+16 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 45

KR J 26 ZP / / / / / PIP /
KR J 27 ZP / / / / / PIP /

KR J 28 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 13

KR J 29 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 13

KR J 30 CU / / / / ob es na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 46

KR J 31 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ob es na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 47

KR J 32 E / / / / svojevrs no obmo je-ND PIP /

KR J 33 CU / obs oje i / ohranja i obs oje e 
abari e ob es na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 48

KR J 34 CU 3,1 0,35 / ohranja i obs oje e 
abari e ob es na zazidava PIP /

KR J 35 SSv 0,8 0,20 25% K+P+4 eno ni kon ep  pozidave PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 44

KR J 36 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 14

KR J 37 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 37

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  
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KR J 38 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 15

KR J 39 PC / / / / / PIP /

KR J 40 SSe / 0,30 20% K + P+M uli na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 41

KRANJ - KANJON 
KOKRE

KR K 1 VC, G / / / / / PIP /

KR K 2 VC, G / / / / / PIP /
KRK 3 VC, G, K2 / / / / / PIP /

KR K 4/1 VC, G / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 16

KR K 4/2 VC, G, K2 / / / / ND OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 16

KR K 5 ZS / / / / ND OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 16

KR K 6 BT / / / / ND OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 16

KRANJ - ABORE

KR  1 IP / 0,50 ZP 15%

K+P+2, razen 
objek i in deli 

objek ov, ki morajo 
bi i višji zaradi 

ehnolo ije

svojevrs no obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 49

KR  2/1,2 IP / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 17

KR  2/3 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 18

KR  3 IG / 0,50 ZP 15%

K+P+2, razen 
objek i in deli 

objek ov, ki morajo 
bi i višji zaradi 

ehnolo ije

svojevrs no obmo je PIP /

KR  4 IG / / / / KK OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 19

KR  5 BD / 0,25 ZP 15% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR  6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP /

KR  7 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 20

KR  8 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR  9 E / / / / svojevrs no obmo je PIP /

KR  10 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 50

KR  11 SSv 1,3 0,30 25% K+P+4 ob es na zazidava PIP /
KR  12 CU / 0,35 30% K+P+2 posebno obmo je PIP /
KR  13 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  14 IK / 0,50 ZP 15% P ob es na zazidava PIP /
KR  15 K1 / / / / / PIP /
KR  16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  19 ZD / / / / / PIP /
KR  20 ZD / / / / / PIP /
KR  21 PC / / / / / PIP /
KR  22 PC / / / / / PIP /
KR  23 G / / / / / PIP /
KR  24 K1 / / / / / PIP /
KR  25 K1 / / / / / PIP /

KR  26/1 PC / / / / / PIP /
KR  26/2 K1 / / / / / PIP /
KR  27/1 PC / / / / / PIP /

KR  27/2,3 K1 / / / / / PIP /
KRANJ - 

OBVOZNICA KR OS 1,2,3 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 22

KR OV 1,2 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 23

KR OZ 1,2,3,4 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 24

KRANJ - P ANINA
KR P  1 CU 1,0 0,30 20% K+P+3 ob es na zazidava PIP /

KR P  2/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M uli na zazidava PIP /
KR P  2/3 PC / / / / / PIP /

KR P  3 SSv 1,5 0,35 25% / obodna (karejska) zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 2 2 in 1 51

KR P  4 CU 0,6 0,30 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR P  5 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR P  6 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR P  7 SSn / 0,35 30% K+P+2 hiše v nizu PIP /
KR P  8 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1+M uli na zazidava PIP /

KR P  9 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /

KR P  10 SK / 0,45 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
KR P  11 SSn / 0,35 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR P  12 CU / 0,35 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 52

KR P  13/1 SK / za s an  hiše  0,35, 
za kme ije  0,40 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /

KRP  13/2 SK / za s an  hiše  0,35, 
za kme ije  0,40 25% K+P+1+M ob es na zazidava-ND PIP /

KR P  14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raš eno obmo je PIP /

v skladu z norm  in s and  
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KR P  15 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je-ND PIP /

KR P  16 BD / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 25

KR P  17 SSv / / 25% pri blokih ohranja i 
obs oje e abari e / PIP

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 2 in 

1 53

KR P  18 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1   

KR P  19 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR P  20 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR P  21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /

KR P  22/1 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR P  22/2 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR P  22/3 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR P  22/4 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 54

KR P  22/5 PO / / / / / PIP /
KR P  22/6 PO / / / / / PIP /
KR P  22/7 G / / / / / PIP /

KR P  23/1 SSv / / 25% ohranja i obs oje e 
abari e

obodna (karejska) zazidava -
ND PIP

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 2 in 

1 55

KR P  23/2,3 SSv / / 25% pri blokih ohranja i 
obs oje e abari e uli na zazidava PIP

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 2 in 

1 56

KR P  24 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR P  25 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR P  26 SB / K+P+2 posebno obmo je PIP /

KR P  27 SSn / 0,40 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR P  28 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KR P  29/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR P  29/2 SSv / / / / / veljavni OPPN /

KR P  29/3 CD( ) / / / / / veljavni OPPN /

KR P  29/4 CD(i) / / / / / veljavni OPPN /

KR P  29/5 PC / / / / / veljavni OPPN /

KR P  30 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M uli na zazidava PIP /

KR P  31 CD(i) / K+P+3 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR P  32 SSn / 0,35 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /
KR P  33/1 ZK / / / / / / /

KR P  33/2 ZK / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 26

KR P  34 E / / / / svojevrs no obmo je PIP /
KR P  35 ZD / / / / / PIP /

KR P  36/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+2 ob es na zazidava PIP /
KR P  36/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR P  36/3 PC / / / / / PIP /

KR P  37 SSv / / / / obodna (karejska) zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 57

KR P  38 E / / / / svojevrs no obmo je PIP /

KR P  39 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 58

KR P  40/1 PO / / / / / PIP /

KR P  40/2 PO / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 59

KR P  40/3 PC / / / / / PIP /
KR P  41 PC / / / / / PIP /
KR P  42 K1 / / / / / PIP /
KR P  43 G / / / / / PIP /

KR P  44 PC / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 15

KR P  45 SK(k) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 60

KR P  46 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 27

KR P  47 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 27

KR P  48 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR P  49 G / / / / / PIP /
KR P  50 G / / / / / PIP /

KRANJ - 
PRIMSKOVO

KR P 1/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M uli na zazidava PIP /

KR P 1/3 PC / / / / / PIP /
KR P 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR P 2/3 PC / / / / / PIP /

KR P 3 CU / 0,40 20% K+P+1 uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 61

KR P 4 IG / 0,50 ZP 15% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR P 5 PC / / / / / PIP /
KR P 6 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  
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KR P 7 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR P 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR P 9 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /

KR P 10 A(s) / 0,30 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 62

KR P 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /

KR P 12 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 62

KR P 13 ZD / / / / / PIP /
KR P 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR P 15 K1,G / / / / / PIP /
KR P 16 G / / / / / PIP /

KR P 17/1,2 BD 0,45 0,35 ZP 15% K+P+1 posebno obmo je PIP /

KR P 17/3 BD 0,5 0,35 ZP 15% K+P+3 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 63

KR P 17/4 PC / / / / / PIP /

KR P 18/1 BD / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 28

KR P 18/2,3,4 BD / 0,35 ZP 15 % K + P + 3 posebno obmo je PIP /
KR P 18/5 PC / / / / / PIP /

KR P 19/1,2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR P 19/3 PC / / / / / PIP /
KR P 20 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /

KR P 21 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR P 22 CD(i) / K+P+2 posebno obmo je PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1
KR P 23 BD 1,0 0,3 ZP 15% K+P+3 posebno obmo je PIP /

KR P 24 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 29

KR P 25/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M uli na zazidava PIP /
KR P 25/5,6 PC / / / / / PIP /

KR P 26 ZS / / / / / PIP /

KR P 27/1,2,3,4 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

KR P 27/5 PC / / / / / PIP /

KR P 28/1 SSe / 0,35 30% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 64

KR P 28/2 ZP / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 65

KR P 29 PC / / / / / PIP /
KR P 30 G / / / / / PIP /
KR P 31 ZS / / / / / PIP /
KR P 32 K1 / / / / / PIP /

KR P 33 G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 66

KRANJ - RUPA KR R 1 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KR R 2/1,2,3,4 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

KR R 2/5 PC / / / / / PIP /
KR R 3/1 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M uli na zazidava PIP /
KR R 3/2 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M uli na zazidava PIP /
KR R 3/3 PC / / / / / PIP /

KR R 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 67

KR R 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR R 6 PC / / / / / PIP /
KR R 7 PC / / / / / PIP /

KR R 8/1 F / / / / / PIP /

KR R 8/2 F / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 68

KR R 8/3 F / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 69

KR R 9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M ob es na zazidava PIP /
KR R 9/4 PC / / / / / PIP /
KR R 10 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
KR R 11 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

KR R 12/1 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 70

KR R 12/2,3 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR R 12/4 PC / / / / / PIP /
KR R 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR R 14 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 71

KR R 15 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 71

KR R 16/1,2,3,4 PC / / / / / PIP /

KR R 16/5 K1,G / / / / / PIP K1 - posebna dolo ba 
47  len, o ka 1 72

KR R 16/6 K1, K2, G / / / / / PIP /
KR R 16/7 K1, K2, G, VC / / / / / PIP /

KR R 16/8 K1 / / / / / PIP /

KR R 16/9 K1 / / / / / PIP K1 - posebna dolo ba 
47  len, o ka 1 73

KRANJ - SAVA KR SA 1 VC / / / / / PIP /

v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  
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KR SA 2 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 30

KR SA 3/1 BD / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 3/2 BD / / / / ND veljavni OPPN /
KR SA 3/3 ZP / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 3/4 ZP / / / / / veljavni OPPN /

KR SA 4 PO / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 31

KR SA 5 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 32

KR SA 6/1 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 33

KR SA 6/2 SSv / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 34

KR SA 7/1,2 CU 1,50 0,40 25% K+P+5 ob es na zazidava-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 74

KR SA 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SA 8 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 35

KR SA 9 ZS / / / / / PIP /
KR SA 10 O / / / / / PIP /

KR SA 11/1,2 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 75

KR SA 12/1,2 ZS / / / / / PIP /
KR SA 12/3 P / / / / / PIP /

KR SA 13 P / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 76

KR SA 14 P / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 76

KR SA 15 E / / / / / PIP /
KR SA 16 CD( ) 0,50 0,25 ZP 15% P+1 ob es na zazidava PIP /

KR SA 17 ZS / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 77

KR SA 18 PC / / / / / PIP /
KR SA 19 PC / / / / / PIP /
KR SA 20 E / / / / svojevrs no obmo je-ND PIP /
KR SA 21 G / / / / / PIP /
KR SA 22 G / / / / / PIP /
KR SA 23 K2,G / / / / / PIP /
KR SA 24 K2 / / / / / PIP /
KR SA 25 K2 / / / / / PIP /
KR SA 26 G / / / / / PIP /
KR SA 27 G / / / / / PIP /
KR SA 28 G / / / / / PIP /
KR SA 29 G / / / / / PIP /
KR SA 30 G / / / / / PIP /
KR SA 31 G / / / / / PIP /
KR SA 32 G / / / / / PIP /
KR SA 33 G / / / / / PIP /

KRANJ - SEVER KR SE 1/1 BC / 0,30 ZP 30% višina s avb prila  
dejav posebno obmo je PIP /

KR SE 1/2 BC / 0,30 ZP 30% višina s avb prila  
dejav posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 78
KR SE 1/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 2 CU 0,7 0,30 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 78

KR SE 3 BD / 0,30 ZP 15% K+P+2 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 78

KR SE 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M uli na zazidava PIP /

KR SE 5 SSv
2,0 

(s olpi i), 
1,8 (bloki)

0,30 15% ohranja i obs oje e 
abari e eno ni kon ep  zazidave PIP

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 79

KR SE 6/1,2 SSe(s) / 0,35 20% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR SE 6/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 7/1,2 SSe / 0,35 30% ohranja i obs oje e 
abari e ob es na zazidava-ND PIP

za KR SE 7/1 posebna 
dolo ba 47  len, o ka 

1 80
KR SE 7/3 PC / / / / / PIP /

KR SE 8 SSe(s) / 0,35 20% ma  višina je 10,0 
m ob es na zazidava PIP /

KR SE 9 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 10 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 11 CD(i) / K+P+2 posebno obmo je PIP /

KR SE 12 SSv

1,7 (s olpi i 
in lamelni 
bloki), 1,5 

(bloki)

0,25 (s olpi i), 
0,30 (bloki), 0,40 
(lamelni bloki), 

0,35 (os ale 
s avbe vklju no z 
ara nimi hišami)

20%

(K)+P+6 (s olpi i), 
(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (lamelni 

bloki), (K)+P+1+M 
ali (K)+P+2 (os ale 
s avbe vklju no z 
ara nimi hišami)

eno ni kon ep  zazidave PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 79

KR SE 13 SSn / 0,40 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
KR SE 14 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

v skladu z norm  in s and  
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KR SE 15/1,2 SSv

1,1 
(s olpni e in 
bloki), 1,0 
(s olpi i)

0,20 
(s olpni e),0,25 
(s olpi i) 0,30 

(bloki, ara ne 
hiše, os ale 

s avbe)

20%

(K)+P+10 
(s olpni e), 

(K)+P+4 (bloki), 
(K)+P+5 (s olpi i), 
(K)+P+1 ( ara ne 
hiše), (K)+P+2+M 
ali (K)+P+3 (os ale 

s avbe)

eno ni kon ep  zazidave PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 79

KR SE 15/3 PC / / / / / PIP /
KR SE 16 CD(v) / 0,4 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KR SE 17 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR SE 18 SSn / 0,45 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR SE 19 BD 0,8 0,35 ZP 15% K+P+1 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR SE 20/1 CU / / / / posebno obmo je PIP /

KR SE 20/2 CU / / / / posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 81

KR SE 21 ZD / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 82

KR SE 22 PC / / / / / PIP /
KR SE 23 PC / / / / / PIP /
KR SE 24 PC / / / / / PIP /
KR SE 25 K1 / / / / / PIP /

KR SE 26/1 PC / / / / / PIP /
KR SE 26/2 K1 / / / / / PIP /

KRANJ - 
STRA I E KR ST 1/1,2,3,4,5,6,7,8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR ST 1/9 PC / / / / / PIP /

KR ST 2/1 CU /
0,25,  za kareja 

ob Delovski es i 
pa 0,35 

30% K+P+2 posebno obmo je PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1 in 
1 83

KR ST 2/2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /

KR ST 3 BC 0,15 ZP 30% višina s avb prila  
dejav posebno obmo je PIP /

KR ST 4 CD(i) / K+P+2 posebno obmo je PIP /

KR ST 5 CU / / / / posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 84

KR ST 6 CD(v) 0,50 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KR ST 7 SSe / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP /
KR ST 8 SSn / 0,40 25% K+P+M hiše v nizu PIP /

KR ST 9/1,2,3 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

KR ST 9/4,5 PC / / / / / PIP /
KR ST 10 SSn / 0,35 25% K+P+1 hiše v nizu PIP /

KR ST 11 SSe(s) / 0,40 20% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 85

KR ST 12 SSv 1,8 0,30 25% K+P+4 raš eno obmo je PIP /

KR ST 13 SSv 1,9 0,45 10% K+P+2+M ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 86

KR ST 14 SSn / 0,30 30% K+P+1+M hiše v nizu PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 87

KR ST 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
KR ST 16 SSv 0,8 0,30 25% K+P+2 raš eno obmo je PIP /

KR ST 17 SSn / 0,50 20% K+P+1 hiše v nizu PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 88

KR ST 18 SB 1,5 0,40 15% K+P+4 ob es na zazidava PIP /
KR ST 19 SSv / 0,30 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /

KR ST 20 IG / / / / svojevrs no obmo je OPPN posebna dolo ba 48  
len, o ka 3 36

KR ST 21 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KR ST 22 SSe / / / / / veljavni OPPN /

KR ST 23 IG / 0,40 ZP 15% višina s avb prila  
dej  ma  15,0 m svojevrs no obmo je PIP /

KR ST 24 SSe(s) / 0,25 35% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 89

KR ST 25 IG / 0,30 ZP 15% P+1 svojevrs no obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 90

KR ST 26 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR ST 27 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 svojevrs no obmo je PIP /
KR ST 28 A(s) / 0,35 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

KR ST 29/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 29/2 K1,G / / / / / PIP /
KR ST 29/3 G / / / / / PIP /
KR ST 29/4 K1 / / / / / PIP /

KR ST 30/1,2,3 PC / / / / / PIP /
KR ST 30/4,6,9 K2 / / / / / PIP /

KR ST 30/5 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 30/7,8 K1 / / / / / PIP /

KR ST 31 G / / / / / PIP /
KR ST 32/1 PC / / / / / PIP /
KR ST 32/2 G / / / / / PIP /
KR ST 32/3 K2,G / / / / / PIP /
KR ST 33 PC / / / / / PIP /

KRANJ - 
STRU EVO

KR S 1 CU 2 0,45 20% K+P+5 posebno obmo je PIP /

KR S 2 SSv 1,2 0,35 20% K+P+5 ob es na zazidava PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1 in 
1 28 2

KR S 3 CU 1,5 0,30 20% K+P+4 posebno obmo je PIP /

v skladu z norm  in s and  
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KR S 4 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raš eno obmo je PIP /
KR S 5 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raš eno obmo je PIP /
KR S 6 SK / 0,40 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /
KR S 7 SSv 1,0 0,30 25% K+P+2 raš eno obmo je PIP /
KR S 8 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M ob es na zazidava PIP /
KR S 9 SSn / 0,30 25% K+P+1+M hiše v nizu PIP /

KR S 10 SSv 0,8 0,20 15% K+P+3 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR S 11 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1+M raš eno obmo je PIP /

KR S 12 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 37

KR S 13 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 37

KR S 14/1 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 37

KR S 14/2 IG / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 37

KR S 15 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 38

KR S 16 IG / 0,50 ZP 15% višina max 15,0 m svojevrs no obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 91

KR S 17 ZD / / / / / PIP /

KR S 18 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 92

KR S 19 P / / / / / PIP /
KR S 20 G / / / / / PIP /
KR S 21 G / / / / / PIP /
KR S 22 K1,G / / / / / PIP /

KR S 23/1 P / / / / / PIP /
KR S 23/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/1 P / / / / / PIP /
KR S 24/2 K1,G / / / / / PIP /
KR S 24/3 K1 / / / / / PIP /
KR S 25 K1, G / / / / / PIP /

KRANJ - 
MARJETNA 

GORA
KR  1 BC / / / / posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 93

KR  2 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /
KR  3 BT / 0,25 30% K+P+3 posebno obmo je PIP /

KR  4 BC / / / / posebno obmo je PIP /

KR  5/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  5/3 PC / / / / / PIP /
KR  6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

KR  7/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  7/3 PC / / / / / PIP /

KR  8/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  8/3 PC / / / / / PIP /

KR  9/1,2,3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  9/4 PC / / / / / PIP /
KR  10 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
KR  11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
KR  12 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  13 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  14 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  15 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  16 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  17 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  18 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  19 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  20 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  21 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  22 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  23 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  24 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  25 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

KR  26/1,2,3,4,5 PC / / / / / PIP /
KR  26/6,8 K2,G / / / / / PIP /
KR  26/7 G / / / / / PIP /
KR  26/9 K2 / / / / / PIP /
KR  27 K2 / / / / / PIP /
KR  28 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
KR  29 O / / / / svojevrs no obmo je PIP /

KRANJ - Z ATO 
PO JE

KR Z 1 CU / / / / / veljavni OPPN /

KR Z 2 CD(i) / K+P+2 posebno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 28 1

KR Z 3 CU 1,8 0,35 30% K+P+4 obodna (karejska) zazidava PIP /

KR Z 4 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 39

KR Z 5 SSv 1,4 0,30 20% K+P+3+M obodna (karejska) zazidava PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 28 1, 
1 28 2 in 1 94

KR Z 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP /

KR Z 7 BD / 0,30 ZP 15% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 95

KR Z 8/1 CU / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 40

v skladu z norm  in s and  
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KR Z  8/2 PO / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 40

KR Z 9 IK / 0,45 ZP 15 % K + P + M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 96

KR Z 10 ZS / / / / / PIP /

KR Z 11/1 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 92

KR Z 11/2 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 27

KR Z 11/3 K1,G / / / / / PIP /
KRANJ - 
E EZNICA KR  1,2,3 P / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 

o ka 3 41

AVTARSKI VRH
V 1 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

V 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raš eno obmo je PIP /
V 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
V 4 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
V 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

ETENICE E 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
E 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
E 1/3 PC / / / / / PIP /
E 2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M ob es na zazidava PIP /
E 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
E 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

E 5/1 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava-KK PIP /
E 5/2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava-KK PIP /
E 5/3 PC / / / / / PIP /

E 6 E / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 97

E 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

E 8 SP (s) /
0,35 (za S) (za 
SP 60 m2 + 20 

m2)

30% (za 
S)  (40% 
za SP)

K+P+M  raš eno obmo je-KK PIP /

E 9 SSe / 0,35 30% K+P+M  raš eno obmo je-KK PIP /
E 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev-KK PIP /
E 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev-KK PIP /

MAV I E MA 1/1 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/2 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/3 CU / 0,45 20% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
MA 1/4 CU / 0,45 20% K+P+1 vaško jedro - ND PIP /
MA 1/5 ZK / / / / vaško jedro - ND PIP /
MA 1/6 PC / / / / / PIP /
MA 2 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

MA 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
MA 4/3 PC / / / / / PIP /

MA 5 SSe / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 42

MA 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 6/3 PC / / / / / PIP /

MA 7 E / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 98

MA 8 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 9 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 10 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 11 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 12 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 13 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 15 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
MA 16 PC / / / / / PIP /

MEJA ME 1 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
ME 2 A(p) / 0,40 25% K+P+(M) razpršena poseli ev PIP /
ME 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ME 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ME 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ME 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ME 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

M AKA PRI 
KRANJU M  1/1,2,3,4 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP

za M  1/1 posebna 
dolo ba 47 len, o ka 

1 99
M  1/5 PC / / / / / veljavni OPPN /
M  2 SK / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

M  3/1,2 SK / 0,35 30% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
M  3/3 PC / / / / / PIP /

M  4/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
M  4/3 PC / / / / / PIP /
M  5 SSn / 0,35 30% K+P+1 hiše v nizu PIP /
M  6 CU 1,2 0,35 25% K+P+2+M  raš eno obmo je PIP /

M  7/1 CU / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/2 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/3 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/4 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/5 SB / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/6 ZP / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

v skladu s po rebami 
ehnolo ije
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M  7/7 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/8 S / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/9 ZS / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/10 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/11 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/12 PC / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  7/13 G / / / / / OPPN v izdelavi usmeri ev 48  len, 
o ka 3 43

M  8 BT / / / K+P+M  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 100

M  9 CD(z) / K+P+2+M posebno obmo je PIP /

M  10 G,VC / / / / / PIP /
M  11 VC / / / / / PIP /
M  12 PC / / / / / veljavni OPPN /

M  13 G / / / / / PIP /

NEMI JE NE 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
NE 1/4 PC / / / / / PIP /
NE 2 ZS / / / / / PIP /
NE 3 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 5 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
NE 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 7 A(s) / 0,35 30% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
NE 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 11 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% (K)+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 14 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 15 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
NE 17 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
NE 18 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

NJIVICA NJ 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
NJ 1/3 PC / / / / / PIP /
NJ 2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
NJ 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

NJ 4 PC / / / / /
veljavni OPPN 
(Ur l  RS, š  

74/08)
/

NJ 5 A(s) / / / / razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 101

OREHOV JE
OR 1/1 SK /

za s an  hiše  
0,35, za kme ije  

0,40
25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

OR 1/2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 102

OR 1/3 PC / / / / / PIP /
OR 2 SSe / 0,30 30% K+P+M uli na zazidava PIP /

PANGR ICA PA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 103

PA 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
PA 1/4 PC / / / / / PIP /
PA 2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

PA 3 A(k) / 0,35 30% ohranja i ob es ni 
abari razpršena poseli ev PIP /

P ANICA P A 1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
P A 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M  raš eno obmo je PIP /

P A 3 SP / obs oje i / ohranja i obs oje i 
višinski abari  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 104
P A 4 A(v) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P A 5 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P A 6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P A 7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P A 8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

P A 9 SP / obs oje i / ohranja i obso je i 
višinski abari  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 104
PODB ICA POD 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

POD 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 105

POD 1/3 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 105

POD 2 CD(i) / K+P+1  raš eno obmo je PIP /
POD 3 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
POD 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
POD 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
POD 6 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
POD 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
POD 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
POD 9 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

PODRE A PO 1 CD(v) / 0,40 25% /  raš eno obmo je PIP /
PO 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /

v skladu z norma ivi in 
s andardi

v skladu z norm  in s and  
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PO 2/3 PC / / / / / PIP /
PO 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
PO 4 SSn / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
PO 5 SSe / 0,35 30% K+P+1  raš eno obmo je PIP /
PO 6 PC / / / / / PIP /
PO 7 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

PO 8 E / / razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 106

PO 9/1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
PO 9/2 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev veljavni DPN /

PO 10 SB / 0,35 30% K+P+1 raš ena obmo je PIP /

POV JE POV 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
POV 1/2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
POV 1/3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /
POV 1/4 PC / / / / / PIP /
POV 2 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M ob es na zazidava PIP /
POV 3 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

POV 4 A(k) / 0,35 30% ohranja i višinski 
abari razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 107

POV 5 A(k) / 0,35 30% ohranja i višinski 
abari razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 107

POV 6 A(k) / 0,35 30% ohranja i višinski 
abari razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 107

POV 7 A(k) / 0,35 30% ohranja i višinski 
abari razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 107
POV 8 O / / svojevrs na obmo ja PIP /

PRA E PRA 1/1,2 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro-ND PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 108

PRA 1/3 SK / 0,40 20% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
PRA 1/4,5 SK / 0,40 20% K+P+1 vaško jedro PIP /
PRA 1/6 PC / / / / / PIP /

PRA 2 BT / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 44

PRA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro PIP /

PRA 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1  raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 109

PRA 5 PC / / / / / PIP /

PREDOS JE PR 1 B / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 1

PR 2 B / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 2

PR 3 B / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 3

PR 4 B / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 4

PR 5 ZP / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 5

PR 6 ZS / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 6

PR 7 PO / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 7

PR 8 O / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 8

PR 9 A(k) / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 9

PR 10 A(k) / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 9

PR 11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 10

PR 12 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 110

PR 13/1 IK / / / / / veljavni OPPN, 
DPN

posebna dolo ba 49  
len, o ka 11

PR 13/2 A(s) / 0,35 30% K+ P + M razpršena poseli ev DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 12

PR 14 CD(v) / 0,40 25% / posebno obmo je DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 13

PR 15 ZK / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 14

PR 16 CU / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 15

PR 17/1 K2,G, VC / / / / / DPN

K2 - posebna dolo ba 
49  len, o ka 16, G - 
posebna dolo ba 49  

len, o ka 16, VC - 
posebna dolo ba 49  

len, o ka 16

PR 17/2,3 PC / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 17

PR 17/4,5 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna dolo ba 
49  len, o ka 18, G - 
posebna dolo ba 49  

len, o ka 18

PR 17/6 G / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 19

v skladu s po rebami 
ehnolo ije

v skladu s po rebami 
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PR 17/7 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna dolo ba 
49  len, o ka 18, G - 
posebna dolo ba 49  

len, o ka 18

PR 17/8 K1,G / / / / / DPN

K1 - posebna dolo ba 
49  len, o ka 18, G - 
posebna dolo ba 49  

len, o ka 18

PR 18 SK / 0,30 25% K+P+M  raš eno obmo je DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 20

PR 19/1 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 111

PR 19/2 SK /
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40

25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

PR 19/3 PC / / / / / PIP /
PR 20 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /
PR 21 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /
PR 22 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
PR 23 SSe / 0,35 25% K+P+1 uli na zazidava PIP /

PR 24 SSe(s) / 0,35 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

PR 25 PC / / / / / PIP /
PR 26 K1 / / / / / PIP /

P EVO P  1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
P  1/4 SK(k) / 0,40 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /
P  1/5 PC / / / / PIP /
P  2 K2 / / / / / PIP /
P  3 K2 / / / / / PIP /
P  4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  5 A(s) / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  6 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  7 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  8 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  9 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  10 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
P  13 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

RAKOVICA RA 1 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
RA 2 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
RA 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 4 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 5 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 6 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
RA 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 9 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 10 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
RA 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

SPODNJA 
BESNICA SB 1 CD(v) / 0,40 25% / ru as a zazidava PIP /

SB 2/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
SB 2/4 PC / / / / / PIP /

SB 3/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
SB 3/3 PC / / / / / PIP /
SB 4 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

SB 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
SB 5/3 PC / / / / / PIP /
SB 6 PC / / / / / PIP /
SB 7 K1 / / / / / PIP /
SB 8 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
SB 9 BC / 0,30 ZP 15% K+P+M posebno obmo je PIP /

SB 10/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 uli na zazidava PIP /
SB 10/3 PC / / / / / PIP /
SB 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
SB 12 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
SB 13 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
SB 14 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
SB 15 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
SB 16 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

SRAKOV JE SR 1/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
SR 1/2 PC / / / / / PIP /
SR 2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
SR 3 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

SR 4 SSe / 0,35 30% K+P+M ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 112

SR 5 SSe / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 45

SR 6/1,2 SSe / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP /
SR 6/3 PC / / / / / PIP /
SR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
SR 8 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
SR 9 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

SR 10 SSe / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 23

v skladu z norm  in s and  
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SREDNJA VAS - 

GORI E SV 1/1,2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /

SV 1/4 PC / / / / / / /
SV 2 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
SV 3 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

SUHA PRI 
PREDOS JAH SU 1 CD(v) / 0,40 25% / ob es na zazidava PIP /

SU 2/1,2,3,4,5 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 114

SU 2/6 PC / / / / / PIP /

SU 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 114

SU 4 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP
posebna dolo ba 47  

len, o ka 1 113 in 
1 114

SU 5 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava DPN

posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 115, 

usmeri ev 49  len, 
o ka 21

SU 6 A(k) / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 22

SU 7 A(k) / / / / / DPN posebna dolo ba 49  
len, o ka 22

SU 8 ZS / / / / / PIP /
SVETI JO T NAD 

KRANJEM JO 1 CD(v) / 0,40 25% / razpršena poseli ev PIP /

JO 2 BT / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 115

JO 3 A(k) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

JO 4 SP / 60 m2 + 20 m2 40% ohranja i obso je i 
višinski abari razpršena poseli ev PIP /

UTNA U 1,2,3,4,5,6,8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

U 7/1,2,3,4,5,6,7 SSe(s) / 0,35 25% K+P+M raš eno obmo je PIP /

U 7/8 PC / / / / / PIP /
U 7/9 VC / / / / / PIP /
U 9 K1 / / / / / PIP /
U 10 K1,VC / / / / / PIP /

TATINEC TA 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
TA 1/3 PC / / / / / PIP /

TENETI E TE 1 CU / 0,40 25% K+P+1 posebno obmo je PIP /
TE 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
TE 2/3 PC / / / / / PIP /

TE 3/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP /
TE 3/3,4 PC / / / / / PIP /
TE 4/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
TE 4/3 PC / / / / / PIP /

TE 5 SK(k) / 0,40 25% K+P+M ru as a zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 116

TE 6 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP /

TE 7 SSe / 0,35 30% K+P+M uli na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 117

TE 8 SSe / 0,35 30% K + P + M raš eno obmo je PIP /
TE 9 SSe / 0,35 30% K + P + M uli na zazidava PIP /
TE 10 SK / 0,40 25% K+P+M ru as a zazidava PIP /
TE 11 CD(v) / 0,40 25% / posebno obmo je PIP /
TE 12 ZK / / / / / PIP /
TE 13 PC / / / / / PIP /
TE 14 PC / / / / / PIP /

TE 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 117

TE 16 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
TE 17 ZS / / / / / PIP /
TE 18 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

TE 19 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 118

TE 20 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev-KK PIP /
TE 21/1 O / / / / svojevrs na obmo ja veljavni OPPN /

TE 21/2,3 O / / / / svojevrs na obmo ja PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 119

TRSTENIK
TR 1/1 CU / 0,40 20%

sledi i s avbnim 
ipom in upoš eva i 
silhue o naselja

vaško jedro-ND PIP /

TR 1/2 CU / 0,40 20%
sledi i s avbnim 

ipom in upoš eva i 
silhue o naselja

vaško jedro PIP /

TR 1/3 PC / / / / / PIP /

TR 2 CD(i) / K+P+1 posebno obmo je PIP /

TR 3 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

TR 4 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /

TR 5/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

TR 5/3 PC / / / / / PIP /

TR 6 SSe / 0,35 30% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
TR 7 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

TR 8,9 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M / PIP /

TR 10 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 120

v skladu z norm  in s and  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TR 11 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
TR 12 PC / / / / / PIP /

ZABUKOVJE ZAB 1 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 121

ZAB 2 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M raš eno obmo je PIP /
ZAB 3,14 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP

ZAB 4,6,7,9,11 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /
ZAB 5,10,12 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

ZAB 8 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ZAB 13 O / / svojevrs na obmo ja PIP /

ZA OG ZA 1 CD(v) / 0,40 20% / vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 2/3 PC / / / / / PIP /
ZA 3 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 vaško jedro-ND PIP /
ZA 4 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP /
ZA 5 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M raš eno obmo je PIP /
ZA 6 SP / 60m2 + 20 m2 40% K+P+M ob es na zazidava PIP /

ZGORNJA 
BESNICA ZB 1 CD(v) / 0,40 25% / raš eno obmo je PIP /

ZB 2 ZK / / / / / PIP /

ZB 3/1 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 122

ZB 3/2,3 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
ZB 3/4 PC / / / / / PIP /
ZB 3/5 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /

ZB 4 SSe / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 123

ZB 5,6 SK / 0,40 25% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
ZB 7 K2 / / / / / PIP /
ZB 8 PC / / / / / PIP /

ZB 9/1,2 SSe(s) / 0,35 30% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
ZB 9/3 PC / / / / / PIP /
ZB 10 CU / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

ZB 11 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 124

ZB 12 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M ob es na zazidava PIP /
ZB 13/1 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /

ZB 13/2 SK / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 125

ZB 13/3 PC / / / / / PIP /
ZB 14 SK(k) / 0,40 25% K+P+1 ob es na zazidava PIP /
ZB 15 SSe(s) / 0,35 30% K+P+M raš eno obmo je PIP /
ZB 16 G / / / / / PIP /
ZB 17 K2 / / / / / PIP /
ZB 18 PC / / / / / PIP /
ZB 19 A(sk) / 0,40 25% K+P+1 razpršena poseli ev PIP /

ZB 
20,23,24,25,26,27,29, 

32,36 
A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

ZB 21,22,30,31,33,34 SP / 60 m2 + 20 m2 40% K+P+M razpršena poseli ev PIP /
ZB 28 A(sk) / 0,40 25% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

ZB 35 IK / 0,50 ZP 15% K+P+M razpršena poseli ev PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 126

ZB 37 CD(i) / K+P+1 raš eno obmo je PIP /
ZB 38 CD(z) / K+P+1 raš eno obmo je PIP /
ZB 39 SSe / 0,35 30% K+P+1 raš eno obmo je PIP /
ZB 40 ZS / / / / / PIP /

AB JE
AB 1/1,2 SK / 0,40 25% K+P+1 ru as a zazidava PIP posebna dolo ba, 47  

len, o ka 1 128

AB 1/3 PC / / / / / PIP /
ABNICA A 1 A(s) / 0,35 30% K+P+M razpršena poseli ev PIP /

A 2
CD(i)

/ K+P+1
posebno obmo je-KK

PIP /

A 3/1,2 CU 1,1 0,40 25% K+P+1 posebno obmo je PIP /
A 3/3 PC / / / / / PIP /

A 4/1,2
SK

/
za s an  hiše  

0,35, za kme ije  
0,40 25%

K+P+1
ob es na zazidava

PIP /

A 4/3 PC / / / / / PIP /

A 5 ZK / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 46

A 6/1 SK(k) / 0,45 20% K+P+M ob es na zazidava-KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 127

A 6/2,3,4 SK(k) / 0,45 20% K+P+M ob es na zazidava PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 127

A 6/5 PC / / / / / PIP /
A 7 PC / / / / / PIP /

A 8,10 VC / / / / / PIP /
A 9 CD(v) / 0,40 ZP 25% / posebno obmo je PIP /

DOBRAVE DO 1/1,2,3 PC / / / / KK PIP /
DO 1/4 K1 / / / / KK PIP /
DO 1/5 K1,K2,G / / / / KK PIP /
DO 1/6 K1,K2,G,VC / / / / KK PIP /
DO 1/7 K1,G / / / / KK PIP /
DO 1/8 G / / / / KK PIP /
DO 2/1 PC / / / / / PIP /
DO 2/2 K1,G / / / / / PIP /
DO 2/3 K1 / / / / / PIP /

DO 
3/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15
PC / / / / / PIP /

v skladu s po rebami 

v skladu z norm  in s and  
v skladu z norm  in s and  

v skladu z norm  in s and  
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DO 3/16,17,18,24,25,26 K1,K2, G / / / / / PIP /

DO 3/19 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/20,23,27 K1 / / / / / PIP /

DO 3/21 K1,K2,G,VC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 1

DO 3/22 K1,G / / / / / PIP /
DO 3/28 K1,G,VC / / / / / PIP /
DO 3/29 K1,K2 / / / / / PIP /
DO 3/30 K2 / / / / / PIP /

DO 4 G / / / / / PIP /
DO 5/1,2,3 PC / / / / / PIP /

DO 5/4 K1 / / / / / PIP /
DO 5/5 K1,VC / / / / / PIP /

DO 5/6,7 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /

DO 6 G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 1

DO 7/1 PC / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 1 92

DO 7/2,4 K1,G / / / / / PIP /
DO 7/3,5,6 K1 / / / / / PIP /

DO 8 K1,G / / / / / PIP /
DO 9 K2,G / / / / / PIP /

DO 10/1,2 PC / / / / / PIP /
DO 10/3 K1,G / / / / / PIP /
DO 10/4 K1 / / / / / PIP /
DO 11/1 PC / / / / / PIP /
DO 11/2 K1 / / / / / PIP /
DO 11/3 K1, G / / / / / PIP /
DO 12 K2 / / / / / PIP /
DO 13 K1 / / / / / PIP /

SOR KO PO JE SP 1/1 PO / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 3

SP 1/2 PO / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 4

SP 2/1,2,3,5 PC / / / / / PIP /

SP 2/4 K1, G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 5

SP 2/6,10 K1,G / / / / / PIP /
SP 2/7 K1,K2, G / / / / / PIP /

SP 2/8, 12 K1 / / / / / PIP /
SP 2/9 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 2/11 K1 / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 11

SP 3/1 PC / / / / / PIP /

SP 3/2,3 K1,G / / / / / PIP
za SP 3/3 posebna 

dolo ba 47  lena, o ka 
2 6

SP 4/1 K1 / / / / / PIP /
SP 4/2 K1 / / / / / PIP /
SP 5 f / / / / / PIP /
SP 6 VC / / / / / PIP /

SP 7/1 P / / / / / PIP /

SP 7/2,3,4,5,6,7,8,9,22 PC / / / / / PIP /

SP 7/10,14 K1 / / / / / PIP /
SP 7/11,13,17 K1,K2,G / / / / / PIP /

SP 7/12,20 G / / / / / PIP /
SP 7/18, 19 K1,G / / / / / PIP /
SP 7/15,16 K2,G / / / / / PIP /

SP 7/21 K1,G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 7

SP 8/1 P / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 8

SP 8/2,3 PC / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 8

SP 8/4,5,6,9 K1 / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 8

SP 8/7 K1,G / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 8

SP 8/8 K1,G / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 8

SP 8/10,11 K1 / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 7

SP 9/1 PC / / / / / PIP /
SP 9/2 K1,VC / / / / / PIP /
SP 10 PC / / / / / veljavni DPN /
SP 11 K1 / / / / / PIP /
SP12 K1, G / / / / / PIP /

KOFJE O KO 
HRIBOVJE H 1 f / / / / / PIP /

H 2 K2,G / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 9

H 3/1 PC / / / / / PIP /

H 3/2,3 K2, G / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 10

H 3/4,5 K2 / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 10

H 4 K2,G / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 11

H 5 K2,G / / / / KK PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 12
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H 6/1 VI / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 4 1

H 6/2 K2, G / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 4 1

H 7 VC / / / / / PIP /
H 8/1 P / / / / / PIP /

H 
8/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1

2,13,14
PC

/ / / / /
PIP /

H 8/15,22 K1,K2,G / / / / / PIP /
H 8/16,17 K2 / / / / / PIP /

H 8/18,19,21,24 K2,G / / / / / PIP /
H 8/20,23,28,29,30 K2 / / / / / PIP /

H 8/25 K1,K2,G,VC / / / / / PIP /
H 8/26 K1,G,VC / / / / / PIP /
H 8/27 G / / / / / PIP /

H 9,10,12 K2 / / / / / PIP /
H 11 K2, G / / / / / PIP /

H 13 N / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 4 2

H 14 N / / / / / PIP posebna dolo ba 47  
len, o ka 2 13

H 15/1 VI / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 4 3

H 15/2 K1, K2, G / / / / / OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 4 3

H 16 PC OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 24

H 17 PC OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 24

H 18 PC OPPN usmeri ev 48  len, 
o ka 3 21 in 3 24

EGENDA
ZP  - zelene površine
OBP  - odpr e bivalne površine
ND
KK kul urna krajina

Opomba

 - obmo ja obs oje ih ali na r ovanih OPPN ali DPN

naselbinska dediš ina

 - Za EUP opredeljena kle na e a A(k), v s olp u 7 se lahko izvede udi v ve  kle nih e a ah
 - Za EUP za ka ere je relevan en dele  zelenih površin (ZP) a nadomeš a dele  odpr ih bivalnih površin  Ta usmeri ev je 
razvidna v EUP iz oznake (ZP) v s olp u 6
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3088. Poročilo o delu občinske volilne komisije 
pri ugotavljanju končnega uradnega izida 
glasovanja na volitvah za župana Mestne 
občine Kranj, dne 5. 10. 2014 in 6. 10. 2014

P O R O Č I L O
o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju 
končnega uradnega izida glasovanja na volitvah 
za župana Mestne občine Kranj, dne 5. 10. 2014 

in 6. 10. 2014

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) je na seji dne 5. 10. 2014 in dne 6. 10. 2014 
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na podlagi pre-
jetih zapisnikov volilnih odborov na volitvah za župana Mestne 
občine Kranj ugotovila, da je:

I. Število volišč v občini: 45
II. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 44
III.
1. V volilnem imeniku območja občine je 

bilo vpisanih: 45863 volivcev
2. S potrdili je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OB-

ČINE: 45863 volivcev

IV.
Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih: 15736 volivcev
– od tega po pošti 22 volivcev
– in predčasno 943 volivcev
2. s potrdilom: 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 15736 volivcev
V.
ODDANIH JE BILO: 15656 glasovnic

VI.
NEVELJAVNIH JE BILO: 533 glasovnic

VII.
VELJAVNIH JE BILO: 15123 glasovnic

VIII.
Posamezni kandidati za župana Mestne občine Kranj so 

dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Zoran Stevanović 910 6.02

2 Irena Čebašek 232 1.53

3 Barbara Gunčar 919 6.08

4 Boštjan Trilar 5875 38.85

5 Andrej Šušteršič 1178 7.79

6 Janez Černe 924 6.11

7 Mohor Bogataj 5085 33.62

IX.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed 

kandidatov ni dobil večine veljavno oddanih glasov ter odločila, 
da se na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokal-

nih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta 
prejela največ glasov, in sicer:

1. TRILAR BOŠTJAN
2. BOGATAJ MOHOR.

Št. 041-4/2013-369
Kranj, dne 6. oktobra 2014

Predsednica
Marjeta Dvornik l.r.

Namestnik predsednice: 
Klemen Kastelic l.r.

Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Rafael Čirič l.r.
Suzana Plestenjak l.r.
Andrej Perčič l.r.
Mirko Draksler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.

3089. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah 
za člane Občinskega sveta Mestne občine 
Kranj dne 5. 10. 2014

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na volitvah za člane 
Občinskega sveta Mestne občine Kranj  

dne 5. 10. 2014

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) je na seji dne 5. 10. 2014 in dne 6. 10. 2014 Ob-
činska volilna komisija Mestne občine Kranj na podlagi prejetih 
zapisnikov volilnih odborov na volitvah za člane Občinskega 
sveta Mestne občine Kranj ugotovila, da je:

I.
1. Število volišč v občini: 45
Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 44
2. V volilnem imeniku območja občine 

je bilo vpisanih: 45863 volivcev
S potrdili je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE 

OBČINE: 45863 volivcev
3. Glasovalo je:
1. po volilnih imenikih: 15736 volivcev
– od tega po pošti  22 volivcev
– in predčasno  933 volivcev
2. s potrdilom:  0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO:  15736 volivcev
4. Glasovnic je bilo skupaj oddanih:  15710
Neveljavnih glasovnic:  599
Veljavnih glasovnic:  15111

II.
Posamezne liste kandidatov za člane občinskega sveta 

so prejele naslednje število glasov:
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Zap. št. Ime liste Št. glasov  % glasov
1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1186  7.85
2 NPS – NAPREJ SLOVENIJA 60  0.40
3 SZNKS – STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEVNIH SKUPNOSTI 1087  7.19
4 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 111  0.73
5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1126  7.45
6 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 1736  11.49
7 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1217  8.05
8 Od ljudi za ljudi 210  1.39
9 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2008  13.29

10 Neodvisna lista Zorana Stevanovića 445  2.94
11 GŽS – GLAS ŽENSK SLOVENIJE 192  1.27
12 Lista Barbare Gunčar 403  2.67
13 Lista za razvoj Kranja 865  5.72
14 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 658  4.35
15 PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI 413  2.73
16 VZK – VEČ ZA KRANJ, STRANKA ZA LEPŠO PRIHODNOST 3394  22.46

III.
1. V skladu z določilom 18. člena Zakona o lokalnih voli-

tvah so bili po vrstnem redu iz posameznih list kandidatov, ki 
so prejele mandat/e, ali na podlagi preferenčnih glasov izvoljeni 
naslednji kandidati z zaporedno številko:

Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Zap. št. Kandidat
1 Drago Štefe
2 Andrejka Majhen
3 Jožef Rozman

Lista: 3 – SZNKS – STRANKA ZA NAPREDEK KRAJEV-
NIH SKUPNOSTI

Zap. št. Kandidat

1 Jože Lombar

2 Damjana Piškur

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI

Zap. št. Kandidat

1 Janez Černe

2 Ana Pavlovski

Lista: 6 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA

Zap. št.  Kandidat

1 Andrej Šušteršič

2 Sanda Nikolić

3 Primož Terplan

4 Nina Langerholc

Lista: 7 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI

Zap. št. Kandidat

1 Irena Dolenc

2 Marjan Bajt

3 Vlasta Sagadin

Lista: 9 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
Zap. št. Kandidat

1 Mag. Branko Grims
2 Saša Kristan
3 Bojan Homan
4 Dr. Andreja Valič Zver
5 Gregor Tomše

Lista: 10 – Neodvisna lista Zorana Stevanovića 

Zap. št. Kandidat
1 Zoran Stevanović

Lista: 12 – Lista Barbare Gunčar

Zap. št. Kandidat
1 Barbara Gunčar

Lista: 13 – Lista za razvoj Kranja

Zap. št. Kandidat
1 Igor Velov
2 Nina Kastelic

Lista: 14 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Zap. št. Kandidat

3 Mag. Franc Rozman

Lista: 15 – PLS – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
Zap. št. Kandidat

1 Janez Frelih

Lista: 16 – VZK – VEČ ZA KRANJ, STRANKA ZA LEPŠO 
PRIHODNOST 

Zap. št. Kandidat
1 Boštjan Trilar
2 Beti Jenko
3 Jakob Klofutar
4 Natalija Polenec
5 Gorazd Copek
6 Sonja Mašić
7 Boris Vehovec
8 Darinka Zorko
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2. Volilna komisija ugotavlja, da je z liste št. 14 SLS – 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, ki je dobila 658 veljavnih 
glasov, v skladu z drugim odstavkom 18. člena Zakona o lokal-
nih volitvah na podlagi dobljenih preferenčnih glasov izvoljen 
kandidat z zaporedno številko 3, mag. Franc Rozman, ki je 
dobil 96 od oddanih 203 preferenčnih glasov.

Št. 041-4/2013-367
Kranj, dne 6. oktobra 2014

Predsednica
Marjeta Dvornik l.r.

Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.

Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Rafael Čirič l.r.
Suzana Plestenjak l.r.
Andrej Perčič l.r.
Mirko Draksler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.

3090. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah člane 
svetov krajevnih skupnosti Mestne občine 
Kranj dne 5. 10. 2014

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na volitvah člane svetov 
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj  

dne 5. 10. 2014

Na podlagi 90. člena ter v skladu z določilom 85. člena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 
in 83/12) je na seji dne 5. 10. 2014, dne 6. 10. 2014 in 8. 10. 
2014 Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na podlagi 
prejetih zapisnikov volilnih komisij na volitvah za člane svetov 
krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj ugotovila, da je:

I.
I. Število volišč v občini: 45
II. Število prejetih zapisnikov volilnih komisij krajevnih 

skupnosti: 26
Število prejetih zapisnikov s posebnih volišč:
a) volišče za predčasne volitve: 26
b) volišče za volitve po pošti: 0
III.
1. V volilnem imeniku območja občine je bilo vpisanih: 

45863
2. S potrdili je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 45863 vo-

livcev
IV.
Glasovalo je:
– po volilnem imeniku 15736 volivcev

II.
V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svete krajev-

nih skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:

Krajevna skupnost BESNICA
Oddanih gl.: 688 Neveljavnih gl.: 18 Veljavnih gl.: 670
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

9 Luka Pisovec 340  50.75
8 Andrej Fajfar 314  46.87
5 Petra Berce 311  46.42

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
4 Janez Ažbe 290  43.28
6 Primož Bavdek 282  42.09
3 Špela Strnad 261  38.96

10 Matej Starman 250  37.31

Krajevna skupnost BITNJE
Oddanih gl.: 598 Neveljavnih gl.: 31 Veljavnih gl.: 567

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
3 Marjana Jekovec 301  53.09
6 Boris Oblak 298  52.56
7 Matej Dolenc 241  42.50

10 Mateja Arhar 202  35.63
11 Tomaž Ogris 176  31.04
2 Robert Langerholc 164  28.92

14 Primož Ogris 157  27.69

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Oddanih gl.: 787 Neveljavnih gl.: 48 Veljavnih gl.: 739

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
5 Manja Zorko 212  28.69
6 Aleksandar Andrić 200  27.06
3 Tina Žalec Centa 185  25.03
2 Lado Likar 167  22.60
1 Rudolf Kukovič 123  16.64
4 Stanislav Rupnik 115  15.56

Krajevna skupnost BRITOF
Oddanih gl.: 589 Neveljavnih gl.: 67 Veljavnih gl.: 522

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
3 Matjaž Bogataj 316  60.54
2 Urša Roblek 233  44.64
1 Rok Sajovic 225  43.10
4 Martina Prusnik 221  42.34
7 Franc Globočnik 204  39.08
5 Rudolf Sedlar 181  34.67
6 Marjeta Remic 176  33.72

Krajevna skupnost CENTER
Oddanih gl.: 620 Neveljavnih gl.: 60 Veljavnih gl.: 560

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
9 Dr. Aleksander Pavšlar 213  38.04

14 Tanja Mendillo 191  34.11
6 Franc Benedik 170  30.36

17 Petra Vencelj 158  28.21
4 Špela Peternel 151  26.96
7 Stanka Prezelj 149  26.61

12 Anton Marolt 141  25.18

Krajevna skupnost ČIRČE
Oddanih gl.: 489 Neveljavnih gl.: 22 Veljavnih gl.: 467
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

4 Franc Fajfar 248  53.10
3 Marko Zorman 185  39.61
6 Tomaž Zupanc 184  39.40
2 Nataša Burgar Gabrovec 178  38.12
5 Boris Jeglič 161  34.48
8 Tina Ambrož 160  34.26
7 Milena Ristić 144  30.84
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Krajevna skupnost GOLNIK
Oddanih gl.: 269 Neveljavnih gl.: 10 Veljavnih gl.: 259
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Romana Potočnik 126  48.65
5 Gašper Srečnik 121  46.72
4 Anton Ožbolt 107  41.31
2 Karmen Banfi Sernc 105  40.54
3 Mojca Savinšek 101  39.00
6 Neža Mihalič 97  37.45
8 Pavel Debeljak 96  37.07

Krajevna skupnost GORENJA SAVA
Oddanih gl.: 150 Neveljavnih gl.: 17 Veljavnih gl.: 133

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
7 Milan Jankovič 56  42.11
3 Jožef Gorenc 50  37.59
6 Janko Hvasti 48  36.09
2 Majda Andrejašić 47  35.34
5 Karmen Cergol 45  33.83
1 Mira Solce 39  29.32
4 Jani Štricelj 39  29.32

Krajevna skupnost GORIČE
Oddanih gl.: 206 Neveljavnih gl.: 12 Veljavnih gl.: 194

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
3 Alenka Benčina 93  47.94
4 Stanislav Štern 93  47.94
1 Vida Konc 89  45.88
7 Peter Grošelj 86  44.33
8 Janez Kern 80  41.24
5 Tina Dobovšek 74  38.14
2 Mladen Dubravica 73  37.63

Krajevna skupnost HRASTJE
Oddanih gl.: 335 Neveljavnih gl.: 11 Veljavnih gl.: 324

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
5 Robert Kadivec 193  59.57
1 Tatjana Pučko 170  52.47
4 Simon Jenko 134  41.36
2 Igor Peček 111  34.26
3 Alenka Helena Magajne 

Germ 99  30.56

Krajevna skupnost HUJE
Oddanih gl.: 684 Neveljavnih gl.: 396 Veljavnih gl.: 288

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Aleksandra Kuharič 278  96.53

Krajevna skupnost JOŠT
Oddanih gl.: 92 Neveljavnih gl.: 2 Veljavnih gl.: 90

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
3 Janez Rakovec 68  75.56
6 Vinko Bajt 63  70.00
7 Peter Zaletelj 63  70.00
2 Marija Serajnik Benedičič 62  68.89
4 Jana Hribernik 61  67.78
1 Miloš Benedik 60  66.67
5 Mateja Gartnar 59  65.56

Krajevna skupnost KOKRICA
Oddanih gl.: 1105 Neveljavnih gl.: 81 Veljavnih gl.: 1024

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
2 Jaka Šuštar 380  37.11
5 Branko Roblek 369  36.04
4 Mihela Šifrer 349  34.08
1 Milan Klemenčič 336  32.81
9 Jožef Kern 322  31.45

15 Jure Sajovic 305  29.79
13 Marjan dr. Česen 270  26.37

Krajevna skupnost MAVČIČE
Oddanih gl.: 941 Neveljavnih gl.: 41 Veljavnih gl.: 900

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
6 Alojzij Ješe 433  48.11
7 Thomas Krelj 345  38.33
1 Gašper Sušnik 247  27.44
3 Ivan Kalan 232  25.78
5 Marjan Tušar 227  25.22
4 Stanislav Stenovec 168  18.67
2 Anica Šifrar 149  16.56

Krajevna skupnost OREHEK DRULOVKA
Oddanih gl.: 847 Neveljavnih gl.: 57 Veljavnih gl.: 790

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
11 Marjan Fajfar 282  35.70
7 Tatjana Kastigar 269  34.05
1 Marija Ziherl 217  27.47

16 Katarina Krišelj 202  25.57
12 Milan Porš 199  25.19
13 Zdenka Repnik 196  24.81
6 Dušan Ropret 196  24.81

Krajevna skupnost PLANINA
Oddanih gl.: 930 Neveljavnih gl.: 118 Veljavnih gl.: 812

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
6 Bojan Pirc 319  39.29
5 Neža Zupan 305  37.56
2 Janez Kovačič 249  30.67
3 Marija Smeh 235  28.94
7 Hilda Zaletel 230  28.33
1 Sandi Ržen 216  26.60

10 Edvard Tepina 213  26.23

Krajevna skupnost PODBLICA
Oddanih gl.: 108 Neveljavnih gl.: 0 Veljavnih gl.: 108

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Igor Pogačnik 93  86.11
5 Marko Rihtaršič 76  70.37
3 Anica Kordež 73  67.59
2 Anka Klemenčič 71  65.74
4 Klemen Lotrič 69  63.89

Krajevna skupnost PREDOSLJE
Oddanih gl.: 409 Neveljavnih gl.: 15 Veljavnih gl.: 394

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
7 Silvester Oblak 210  53.30
2 Marjan Snedic 209  53.05
4 Nikolaj Zelnik 195  49.49
5 Matej Šink 190  48.22
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Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
8 Gašper Žbogar 179  45.43
3 Marjana Borovnica 176  44.67
9 Danilo Šenk 173  43.91

Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Oddanih gl.: 1446 Neveljavnih gl.: 216 Veljavnih gl.: 1230

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
6 Ignac Vidmar 508  41.30
1 Janez Bešter 483  39.27
7 Andreja Stare 461  37.48
5 Matevž Ribnikar 453  36.83
2 Silva Bizjak 404  32.85
11 Jure Košnik 388  31.54
3 Zvonka Puhar 371  30.16

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Oddanih gl.: 1504 Neveljavnih gl.: 82 Veljavnih gl.: 1422

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
14 Mag. Franc Rozman 400  28.13
2 Bojan Hafner 397  27.92
3 Franc Podlipnik 392  27.57
11 Jure Kristan 389  27.36
7 Rok Pintar 334  23.49

10 Jure Šprajc 291  20.46
9 Ciril Jereb 290  20.39

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Oddanih gl.: 219 Neveljavnih gl.: 5 Veljavnih gl.: 214

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
4 Simon Rakovec 100  46.73
12 Tomaž Sajovic 98  45.79
6 Luka Miklavčič 88  41.12
1 Ladislav Škrlec 80  37.38
11 Irena Kovač 68  31.78
5 Marko Šiler 66  30.84
14 Jošt Štirn 64  29.91

Krajevna skupnost TENETIŠE
Oddanih gl.: 133 Neveljavnih gl.: 9 Veljavnih gl.: 124

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
1 Iztok Pušavec 68  54.84
6 Anton Drakslar 65  52.42
4 Matic Murn 63  50.81
3 Nina Riga 60  48.39
7 Petra Košnjek Jerič 58  46.77
5 Zala Arnolj 53  42.74
2 Franc Peraič 51  41.13

Krajevna skupnost TRSTENIK
Oddanih gl.: 352 Neveljavnih gl.: 4 Veljavnih gl.: 348

Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov
9 Jože Lombar 228  65.52
1 Peter Perčič 139  39.94

13 Boštjan Perčič 136  39.08
15 Barbara Roblek 121  34.77
6 Jožef Valjavec 119  34.20
8 Matic Toporiš 119  34.20

14 Lidija Uranič 111  31.90

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Oddanih gl.: 1573 Neveljavnih gl.: 108 Veljavnih gl.: 1465
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Beti Jenko 420  28.67
16 Jožica Ribnikar 358  24.44
23 Jožef Rozman 339  23.14
21 Samo Klavora 317  21.64
7 Petja Treven 299  20.41
5 Bor Balderman 295  20.14

18 Nada Mihajlović 294  20.07

Krajevna skupnost ZLATO POLJE
Oddanih gl.: 732 Neveljavnih gl.: 85 Veljavnih gl.: 647
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

8 Damjana Piškur 272  42.04
1 Mili Žumer 211  32.61
4 Franc Žgajnar 191  29.52
5 Marko Petrić 189  29.21
2 Jožef Keber 176  27.20
6 Helena Sitar 175  27.05
7 Silva Tepina 169  26.12

Krajevna skupnost ŽABNICA
Oddanih gl.: 228 Neveljavnih gl.: 13 Veljavnih gl.: 215
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

3 Marija Jenko 139  64.65
1 Janez Šifrer 139  64.65
2 Jernej Hafner 133  61.86
7 Mirko Grašič 130  60.47
5 Danica Dolenc 129  60.00
4 Matjaž Cimerman 125  58.14
6 Mojca Gašperlin 122  56.74

Št. 041-4/2013-368
Kranj, dne 7. oktobra 2014

Predsednica
Marjeta Dvornik l.r.

Namestnik predsednice:
Klemen Kastelic l.r.

Člani in namestniki članov:
Nina Zatler l.r.
Rafael Čirič l.r.
Suzana Plestenjak l.r.
Andrej Perčič l.r.
Mirko Draksler l.r.
Magdalena Kovačič l.r.

KRIŽEVCI

3091. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka in okoljskega 
poročila z dodatkom za varovana območja 
za občinski prostorski načrt Občine Križevci

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
– ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča) in 6. člena 
Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 
74/02) Občina Križevci objavlja
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J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila 
z dodatkom za varovana območja za občinski 

prostorski načrt Občine Križevci

1.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega prostor-

skega načrta Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, 
svetovanje za razvoj, d.o.o., ob sodelovanju podjetja Sapo, studio 
za arhitekturo, planiranje in oblikovanje, d.o.o., in Urbania, prostor-
ske rešitve, d.o.o. (do faze osnutka akta), pod številko projekta 
1149/09, z datumom avgust 2014. V nadaljnjem besedilu se 
namesto pojma občinski prostorski načrt uporablja kratica OPN.

Sočasno se razgrneta tudi okoljsko poročilo pod številko 
projekta 27/11, z datumom 16. 9. 2011, dopolnjeno 27. 5. 2013, ki 
ga je izdelalo podjetje Boson trajnostno načrtovanje d.o.o., Prule 
19, 1000 Ljubljana, ter dodatek k okoljskemu poročilu za varovana 
območja pod številko projekta 001-2011-OPN, z datumom decem-
ber 2012, ki ju je za dopolnjen osnutek občinskega prostorskega 
načrta Občine Križevci izdelalo podjetje Lutra, inštitut za ohranja-
nje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana.

2.
Javna razgrnitev navedenega gradiva bo v prostorih Ob-

čine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Javna 
razgrnitev bo od ponedeljka, 27. 10. 2014, do vključno pone-
deljka, 1. 12. 2014.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve elektron-
sko dostopno na spletnem naslovu: www.obcina-krizevci.si.

V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega 
osnutka in okoljskega poročila z dodatkom za varovana obmo-
čja, in sicer v sredo, 12. 11. 2014, ob 16. uri, v sejni sobi Občine 
Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

4.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-

be in predloge k dopolnjenemu osnutku in okoljskemu poročilu 
z dodatkom za varovana območja za OPN Občine Križevci. 
Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina Križevci, 
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, ali pa 
se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše v 
knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb in predlogov poteče s 
potekom javne razgrnitve.

5.
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in na spletni strani Občine Križevci (www.obcina-krizevci.si).

Št. 031-01/2014-1322
Križevci, dne 9. oktobra 2014

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

LAŠKO

3092. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na volitvah župana Občine Laško dne 
5. oktobra 2014

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana 

Občine Laško dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Laško je na 8. seji dne 6. ok-
tobra 2014 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov o 

delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini 
Laško, na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno 
glasovanje ter zapisnika o glasovanju po pošti

u g o t o v i l a:

1. Volitve za župana so potekale 5. oktobra 2014. Gla-
sovanje je potekalo v Občini Laško na 34 voliščih ter na enem 
volišču za predčasno glasovanje 30. septembra ter 1. in 2. ok-
tobra 2014, skupaj na 35 voliščih.

2. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti sku-
paj 11.377 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od voliv-
cev ni glasoval s potrdilom. Po volilnem imeniku je glasovalo 
4.542 volivcev. Po pošti je glasovalo 10 volivcev.

3. Oddanih je bilo 4.542 glasovnic, od tega:
– 4.475 veljavnih glasovnic,
– 67 neveljavnih glasovnic.
4. Posamezna kandidata za župana Občine Laško sta 

dobila naslednje število glasov:

Zap. št.  Kandidat Št. glasov  % glasov

2  Franc Zdolšek 3614 80.76

1  Marjan Kozmus 861 19.24

5. Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat 
Franc Zdolšek, rojen 12. 5. 1959, stanujoč Cesta na Svetino 48, 
Laško, dobil večino glasov, zato je v skladu s 107. členom ZLV 
izvoljen za župana.

Št. 041-06/2014
Laško, dne 6. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak l.r.

3093. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014, 
po volilnih enotah 1, 2 in 3

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, 

na volitvah dne 5. oktobra 2014, po volilnih 
enotah 1, 2 in 3

Občinska volilna komisija je na 8. seji dne 6. oktobra 
2014 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih 
odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 5. 10. 2014, na 
podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje 
ter zapisnika o glasovanju po pošti

u g o t o v i l a:

1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih 
enotah, in sicer 1., 2. in 3., na skupaj 34 voliščih ter na enem 
volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne 
30. 9. 2014, 1. 10. 2014 in 2. 10. 2014.

2. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti sku-
paj 11.377 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od voliv-
cev ni glasoval s potrdilom. Po pošti je glasovalo 10 volivcev.

3. Oddanih glasovnic je bilo 4.545, od tega veljavnih gla-
sovnic 4.404 in neveljavnih 141 glasovnic.

4. Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje 
število glasov:

http://www.obcina-krizevci.si
http://www.obcina-krizevci.si
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VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 8

Zap. št. Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

Št. 
izvoljenih

Št. 
za žreb

2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 257 18.56 2 0
8 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 242 17.47 1 0
5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 205 14.80 1 0
1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 201 14.51 1 0
7 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 137 9.89 1 0
4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 121 8.74 1 0
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 120 8.66 1 0
3 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO 65 4.69 0 0
9 BRANKO TRKULJA – NEODVISNI KANDIDAT 37 2.67 0 0

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8

Zap. št. Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

Št. 
izvoljenih

Št. 
za žreb

6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 317 18.12 2 0
4 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 240 13.72 1 0
9 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE 234 13.38 1 0
2 STANKO SELIČ – NEODVISNI KANDIDAT 230 13.15 1 0
5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 186 10.63 1 0
3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 181 10.35 1 0
1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 110 6.29 1 0
8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 153 8.75 0 0
7 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO 98 5.60 0 0

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 7

Zap. št. Ime liste Št. 
glasov

 % 
glasov

Št. 
izvoljenih

Št. 
za žreb

2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 222 17.48 1 0
7 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 200 15.75 1 0
8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 157 12.36 1 0
1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
137 10.79 1 0

9 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO 131 10.31 1 0
5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 131 10.31 1 0
3 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO 107 8.43 1 0
6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 112 8.82 0 0
4 MILAN VODIŠEK – NEODVISNI KANDIDAT 73 5.75 0 0

5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8

Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 201   % glasov: 14.51 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 Jože Kotnik Izvoljen

Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 257   % glasov: 18.56 %  Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 Franc Zdolšek Izvoljen

2 Nuša Konec Juričič Izvoljen
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Lista: 4 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 121   % glasov: 8.74 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Pavel Teršek Izvoljen

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 205   % glasov: 14.80 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Marjan Kozmus Izvoljen

Lista: 6 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA
Skupno št. glasov: 120   % glasov: 8.66 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Robert Medved Izvoljen

Lista: 7 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 137   % glasov: 9.89 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Tatjana Seme Izvoljen

Lista: 8 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 242   % glasov: 17.47 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Marko Šantej Izvoljen

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Skupno št. glasov: 110   % glasov: 6.29 %  Št. izvoljenih: 1 
Zap. št. Kandidat Izv./žreb.

1 Martin Klepej Izvoljen

Lista: 2 – STANKO SELIČ – NEODVISNI KANDIDAT
Skupno št. glasov 230   % glasov: 13.15 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Stanko Selič Izvoljen

Lista: 3 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 181   % glasov: 10.35 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Roman Tušek Izvoljen

Lista: 4 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 240   % glasov: 13.72 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Bojan Šipek Izvoljen

Lista: 5 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 186   % glasov: 10.63 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Milan Klenovšek Izvoljen

Lista: 6 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 317   % glasov: 18.12 %  Št. izvoljenih: 2 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Marjan Belej Izvoljen
2 Mojca Teržan Izvoljen

Lista: 9 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 234   % glasov: 13.38 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Matjaž Pikl Izvoljen

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-

KOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 137   % glasov: 10.79 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Milena Dobršek Izvoljen

Lista: 2 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 222   % glasov: 17.48 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Janko Cesar Izvoljen

Lista: 3 – LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 107   % glasov: 8.43 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Zvonko Gračner Izvoljen

Lista: 5 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 131   % glasov: 10.31 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Marija Zupanc Izvoljen

Lista: 7 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 200   % glasov: 15.75 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Jože Senica Izvoljen

Lista: 8 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 157   % glasov: 12.36 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 Martin Teraž Izvoljen

Lista: 9 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
Skupno št. glasov: 131   % glasov: 10.31 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št. Kandidat Izv./žreb.
1 David Guček Izvoljen

6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo raz-
delitev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količ-
nika:

VOLILNA ENOTA 1
Št. mandatov: 8 količnik: 173.13

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
201 14.51 1 16.10 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 

SLOVENIJE
257 18.56 1 48.45 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
65 4.69 0 37.55 3 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO

121 8.74 0 69.89 4 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
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Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
205 14.80 1 18.41 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
120 8.66 0 69.31 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
137 9.89 0 79.13 7 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
242 17.47 1 39.78 8 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
37 2.67 0 21.37 9 BRANKO TRKULJA – NEODVISNI KANDIDAT

VOLILNA ENOTA 2
Št. mandatov: 8 količnik: 218.63

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
110 6.29 0 50.31 1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
230 13.15 1 5.20 2 STANKO SELIČ – NEODVISNI KANDIDAT
181 10.35 0 82.79 3 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
240 13.72 1 9.78 4 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO
186 10.63 0 85.08 5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
317 18.12 1 45.00 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
98 5.60 0 44.83 7 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO

153 8.75 0 69.98 8 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
234 13.38 1 7.03 9 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLO-

VENIJE

VOLILNA ENOTA 3
Št. mandatov: 7 količnik: 181.43

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste
137 10.79 0 75.51 1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLO-

VENIJE
222 17.48 1 22.36 2 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
107 8.43 0 58.98 3 LISTA GASILCEV OBČINE LAŠKO
73 5.75 0 40.24 4 MILAN VODIŠEK – NEODVISNI KANDIDAT
131 10.31 0 72.20 5 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
112 8.82 0 61.73 6 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
200 15.75 1 10.24 7 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
157 12.36 0 86.54 8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
131 10.31 0 72.20 9 MLADA MOČ OBČINE LAŠKO

7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zaporedje najvišjih količnikov po d’Hondtovem sistemu:
Zap. št. Količnik Št. Ime liste

1 796.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
2 613.00 Marko Šantej in skupina volivcev 
3 572.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
4 548.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
5 502.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
6 421.00 STRANKA MIRA CERARJA 
7 398.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
8 342.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
9 306.50 Marko Šantej in skupina volivcev 

10 286.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
11 274.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
12 270.00 Bojan Špiler in skupina volivcev 
13 265.33 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
14 251.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
15 210.50 STRANKA MIRA CERARJA 
16 204.33 Marko Šantej in skupina volivcev 
17 199.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
18 190.67 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
19 182.67 SOCIALNI DEMOKRATI 
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Zap. št. Količnik Št. Ime liste
20 171.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
21 167.33 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
22 159.20 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
23 153.25 Marko Šantej in skupina volivcev 
24 143.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
25 140.33 STRANKA MIRA CERARJA 
26 137.00 SOCIALNI DEMOKRATI 
27 135.00 Bojan Špiler in skupina volivcev 
28 132.67 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

Št. 041-06/2014
Laško, dne 6. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Laško

Boštjan Grešak l.r.

MEDVODE

3094. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Medvode, dne 5. oktobra 2014

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Medvode, 

dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji dne 
6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Medvode na 
rednih volitvah 5. 10. 2014 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 

12986 volivcev.

II.
Glasovalo je skupaj 6477 volivcev ali 49.88 % vseh volivcev, 

ki so imeli pravico glasovati, od tega 6472 na voliščih in 5 po pošti.

III.
Oddanih je bilo 6477 glasovnic, od tega je bilo 6414 ve-

ljavnih in 63 neveljavnih.

IV.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nejc Smole, 3627 glasov, 56,55 % glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah;
2. Stanislav Žagar, 2224 glasov, 34,67 % glasov, oddanih 

na veljavnih glasovnicah;
3. Leon Merjasec, 340 glasov, 5,30 % glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah;
4. Ivo Rep, 223 glasov, 3,48 % glasov, oddanih na veljav-

nih glasovnicah.

V.
Na podlagi 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da je za župana Občine Medvode

izvoljen
Nejc Smole, rojen 21. januarja 1986, Valburga 26a, 

Smled nik,
ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-183/2014-1
Medvode, dne 6. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Medvode

Predsednica:
Martina Hren l.r.

Člani:
Janez Šušteršič l.r.
Štefan Hrovat l.r.
Darja Špenko l.r.

3095. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Medvode, 
dne 5. oktobra 2014

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija je na seji dne 6. 10. 2014 in 
8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za Občinski svet Občine Medvode 
na rednih volitvah dne 5. 10. 2014 ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 

12986 volivcev.

II.
Glasovalo je skupaj 6443 volivcev ali 49,61 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico glasovati, od tega 6438 na voliščih in 
5 po pošti.

III.
Oddanih je bilo 6443 glasovnic, od tega je bilo 6180 ve-

ljavnih in 263 neveljavnih.
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IV.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov in mandatov:

Volilna enota 1,
število mandatov: 8,

količnik: 330.50

Glasov  % gl.  Mand.  % ostan. Št. Ime liste

268  10.14 0  81.09 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

185  7.00 0  55.98 2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

404  15.28 1  22.24 3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE

364  13.77 1  10.14 4 STRANKA MIRA CERARJA, ZBOR ČLANOV

53  2.00 0  16.04 5 POZITIVNA SLOVENIJA

114  4.31 0  34.49 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

137  5.18 0  41.45 7 ZKO – ZELENA KOALICIJA

92  3.48 0  27.84 8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

695  26.29 2  10.29 9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV

332  12.56 1  0.45 10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Volilna enota 2,
število mandatov: 7,

količnik: 206.43

Glasov  % gl.  Mand.  % ostan. Št. Ime liste

123  8.51 0  59.58 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

125  8.65 0  60.55 2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

308  21.31 1  49.20 3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE

169  11.70 0  81.87 4 STRANKA MIRA CERARJA SMC

56  3.88 0  27.13 5 POZITIVNA SLOVENIJA

48  3.32 0  23.25 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

149  10.31 0  72.18 7 ZKO – ZELENA KOALICIJA

100  6.92 0  48.44 8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

216  14.95 1  4.64 9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV

151  10.45 0  73.15 10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Volilna enota 3,
število mandatov: 8,

količnik: 261.38

Glasov  % gl.  Mand.  % ostan. Št. Ime liste

258  12.34 0  98.71 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

210  10.04 0  80.34 2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

415  19.85 1  58.78 3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE

265  12.67 1  1.39 4 STRANKA MIRA CERARJA SMC

89  4.26 0  34.05 6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

99  4.73 0  37.88 7 ZKO – ZELENA KOALICIJA

108  5.16 0  41.32 8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

377  18.03 1  44.24 9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV

270  12.91 1  3.30 10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
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V.
Občinska volilna komisija Občine Medvode na podlagi 

drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
določa nov vrstni red na listi z dobljenimi mandati v Občinskem 
svetu Občine Medvode, pri kateri so volivci s preferenčnimi 
glasovi spremenili vrstni red kandidatov, in sicer:

VOLILNA ENOTA 2
Lista: 3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRA-

JEV OBČINE MEDVODE:
1 STANISLAV ULANEC 
2 LEOPOLD KNEZ 
3 KATJA PODGORŠEK 
4 GREGA BIZJAK 
5 METKA OREL 
6 AGATA TROJAR 
7 BORIS PRIMOŽIČ 

VI.
Na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo 

listam kandidatov skupaj 11 mandatov. Izvoljeni so bili:
a) v volilni enoti 1:
3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Sašo Šulc, roj. 30. 7. 1962, Zgornje Pirniče 26
4 STRANKA MIRA CERARJA SMC
– Alenka Žavbi Kunaver, roj. 29. 10. 1973, Zbilje 61b

9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
– Nejc Smole, roj. 21. 1. 1986, Valburga 26a
– Cvetka Židan Valjavec, roj. 12. 10. 1962, Zgornje Pir-

niče 83a
10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– Leon Merjasec, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60a
b) v volilni enoti 2:
3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Stanislav Ulanec, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37
9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
– Vito Klavora, roj. 15. 7. 1983, Cesta na Senico 4m, 

Medvode
c) v volilni enoti 3:
3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Matejko Trampuš, roj. 21. 7. 1954, Studenčice 53
4 STRANKA MIRA CERARJA SMC
– Luka Kajtna, roj. 19. 2. 1983, Preška cesta 16, Medvode
9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
– Darinka Verovšek, roj. 22. 9. 1963, Žlebe 13c
10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– Saša Rožič, roj. 26. 8. 1951, Škofjeloška cesta 38b, 

Medvode

VII.
Preostalih 12 mandatov se razdeli na ravni občine 

(87. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Listam pripada še naslednje število mandatov:

Št. Ime liste Št. mandatov

1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 2

2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2

3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OBČINE MEDVODE 2

4 STRANKA MIRA CERARJA SMC 1

6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1

7 ZKO – ZELENA KOALICIJA 1

8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1

9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV 1

10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1

Σ SKUPAJ 12

VIII.
Izvoljeni so bili še naslednji kandidati:
a) v I. volilni enoti:
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Stanko Okoliš, roj. 14. 9. 1964, Verje 41
3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
– Mojca Jeraj, roj. 16. 8. 1969, Smlednik 7
6 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 50a
b) v II. volilni enoti:
2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
– Franc Šušteršič, roj. 29. 5. 1956, Cesta na Svetje 44, 

Medvode
4 STRANKA MIRA CERARJA SMC
– Iztok Krasnik, roj. 14. 9. 1947, Cesta na Svetje 62, 

Medvode

7 ZKO – ZELENA KOALICIJA
– Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, Cesta na Svetje 3, 

Medvode
8 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
– Gorazd Šturm, roj. 8. 5. 1965, Ulica Simona Jenka 3, 

Medvode
10 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
– Roman Robas, roj. 15. 2. 1969, Donova cesta 8, Med-

vode
c) v III. volilni enoti:
1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
– Mirko Javeršek, roj. 17. 7. 1966, Sora 66
2 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
– Zvonka Hočevar, roj. 14. 6. 1958, Bogatajeva ulica 11, 

Medvode
3 NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV 

OBČINE MEDVODE
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– Katarina Galof, roj. 7. 5. 1976, Škofjeloška cesta 26, 
Medvode

9 GLAM – GLAS AKTIVNIH MEDVOŠČANOV
– Ladislav Vidmar, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c

IX.
V Občinski svet Občine Medvode so bili na rednih voli-

tvah, dne 5. 10. 2014, izvoljeni:
1. Sašo Šulc, roj. 30. 7. 1962, Zgornje Pirniče 26,
2. Alenka Žavbi Kunaver, roj. 29. 10. 1973, Zbilje 61b,
3. Nejc Smole, roj. 21. 1. 1986, Valburga 26a,
4. Cvetka Židan Valjavec, roj. 12. 10. 1962, Zgornje Pir-

niče 83a,
5. Leon Merjasec, roj. 25. 2. 1969, Spodnje Pirniče 60a,
6. Stanislav Ulanec, roj. 30. 4. 1954, Spodnja Senica 37,
7. Vito Klavora, roj. 15. 7. 1983, Cesta na Senico 4m, 

Medvode,
8. Matejko Trampuš, roj. 21. 7. 1954, Studenčice 53,
9. Luka Kajtna, roj. 19. 2. 1983, Preška cesta 16, Med-

vode,
10. Darinka Verovšek, roj. 22. 9. 1963, Žlebe 13c,
11. Saša Rožič, roj. 26. 8. 1951, Škofjeloška cesta 38b, 

Medvode,
12. Stanko Okoliš, roj. 14. 9. 1964, Verje 41,
13. Mojca Jeraj, roj. 16. 8. 1969, Smlednik 7,
14. Štefan Čebašek, roj. 25. 9. 1960, Verje 50a,
15. Franc Šušteršič, roj. 29. 5. 1956, Cesta na Svetje 44, 

Medvode,
16. Iztok Krasnik, roj. 14. 9. 1947, Cesta na Svetje 62, 

Medvode,
17. Dragan Djukić, roj. 1. 11. 1955, Cesta na Svetje 3, 

Medvode,
18. Gorazd Šturm, roj. 8. 5. 1965, Ulica Simona Jenka 3, 

Medvode,
19. Roman Robas, roj. 15. 2. 1969, Donova cesta 8, 

Medvode,
20. Mirko Javeršek, roj. 17. 7. 1966, Sora 66,
21. Zvonka Hočevar, roj. 14. 6. 1958, Bogatajeva ulica 11, 

Medvode,
22. Katarina Galof, roj. 7. 5. 1976, Škofjeloška cesta 26, 

Medvode,
23. Ladislav Vidmar, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c.

Št. 041-184/2014-1
Medvode, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Medvode 

Predsednica:
Martina Hren l.r.

Člani:
Janez Šušteršič l.r.
Štefan Hrovat l.r.
Darja Špenko l.r.

3096. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti Občine Medvode, dne 
5. oktobra 2014

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih 

skupnosti Občine Medvode, dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Medvode je na seji 
dne 6. 10. 2014 in 8. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za svete 

krajevnih skupnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja 
ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini 
Medvode:

KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Katarina je bilo vpisanih 

v volilni imenik 198 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 93 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ALBIN KOŠIR 66

PETER PAUL ARNEŽ 45

MARTINA OSREDKAR 43

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Katarina izvoljeni 
naslednji kandidati:

ALBIN KOŠIR, datum roj.: 19. 2. 1944, TOPOL PRI MED-
VODAH 8A

PETER PAUL ARNEŽ, datum roj.: 20. 3. 1966, BELO 47
MARTINA OSREDKAR, datum roj.: 23. 10. 1970, TOPOL 

PRI MEDVODAH 22

KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE – CENTER

1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 634 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 230 glasovnic, od tega je bilo 54 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

BRANKO FIŠER 176

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da je bil v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 
1. volilne enote izvoljen naslednji kandidat:

1. BRANKO FIŠER, datum roj.: 1. 4. 1963, VIŠNARJE-
VA 4, MEDVODE

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 649 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 228 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic 

neveljavnih.
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III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DRAGAN DJUKIĆ 135
SLAĐANA SIMIĆ 61
ANĐELKO VAHTARIĆ 58
SAMIR SAGRKOVIĆ 38

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 
2. volilne enote izvoljeni naslednji kandidati:

DRAGAN DJUKIĆ, datum roj.: 1. 11. 1955, CESTA NA 
SVETJE 3, MEDVODE

SLAĐANA SIMIĆ, datum roj.: 5. 10. 1984, KRŽIŠNIKOVA 
ULICA 10, MEDVODE

ANĐELKO VAHTARIĆ, datum roj.: 16. 8. 1965, VIŠNAR-
JEVA ULICA 6, MEDVODE

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 817 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 359 glasovnic, od tega je bilo 45 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

JANKO PREBIL 184
IVA ŽAGAR 176

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 
3. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

JANKO PREBIL, datum roj.: 30. 6. 1960, ČARMANOVA 3, 
MEDVODE

IVA ŽAGAR, datum roj.: 4. 7. 1953, GRAJZERJEVA ULI-
CA 18, MEDVODE

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 623 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 310 glasovnic, od tega je bilo 29 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

VOJKO BIZANT 152
BERNARDA HORVAT 116
FRANC KEBER 92

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Medvode – Center iz 
4. volilne enote izvoljena naslednja kandidata:

VOJKO BIZANT, datum roj.: 11. 2. 1953, ŠTALČEVA 
ULICA 3, MEDVODE

BERNARDA HORVAT, datum roj.: 18. 8. 1963, ŠMALČE-
VA 2, MEDVODE

KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE

1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 671 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 288 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

BOŠTJAN KOBE 109
NADA PREŠEREN 83
JANEZ BOŽIČ 77
JANEZ JUVAN 49
KAROLINA MARIJA LIČEN 43
MIHAELA KNEZ 39
JOŽEF HOZJAN 18

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 1. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

BOŠTJAN KOBE, datum roj.: 1. 9. 1975, SPODNJE PIR-
NIČE 41S

NADA PREŠEREN, datum roj.: 12. 7. 1955, SPODNJE 
PIRNIČE 36B

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 440 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 226 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ŠTEFAN ČEBAŠEK 133
MITJA LJUBELJŠEK 82
VIDA BONČA 71

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 2. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

ŠTEFAN ČEBAŠEK, datum roj.: 25. 9. 1960, VERJE 50A
MITJA LJUBELJŠEK, datum roj.: 16. 12. 1941, 

VERJE 23D

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 471 volivcev.
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II.
Oddanih je bilo 188 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

TOMAŽ MIS 84
FRANC ERJAVEC 64
VERONIKA PRETNAR KUNSTEK 44
IRENA BOŽIČ NOSAN 34
SAŠKO ČASAR 20
ANTON SLAVKO KUNSTEK 7

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 3. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

TOMAŽ MIS, datum roj.: 31. 12. 1963, ZAVRH POD 
ŠMARNO GORO 2A

FRANC ERJAVEC, datum roj.: 2. 6. 1961, ZAVRH POD 
ŠMARNO GORO 4

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 1103 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 616 glasovnic, od tega je bilo 48 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ANTON MERJASEC 202
JOŽEF MEŽNARIČ 177
ZVONKO NAGODE 176
CVETKA ŽIDAN VALJAVEC 175
DAMJANA ŠUBIC 148
NIKA ERJAVEC 143
MARJANCA MERJASEC 92
DUŠAN OSOJNIK 67

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Pirniče iz 4. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

ANTON MERJASEC, datum roj.: 31. 5. 1942, ZGORNJE 
PIRNIČE 102

JOŽEF MEŽNARIČ, datum roj.: 14. 3. 1948, ZGORNJE 
PIRNIČE 119

ZVONKO NAGODE, datum roj.: 22. 4. 1960, ZGORNJE 
PIRNIČE 121

KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA – ŽLEBE

1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 783 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 365 glasovnic, od tega je bilo 35 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

BOJAN PODAKAR 151
KATARINA GALOF 124
ANTON STOPAR 121
DRAGO PERKIČ 82
ALEŠ GALOF 71

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Preska iz 1. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

BOJAN PODAKAR, datum roj.: 26. 1. 1959, BERGANTO-
VA CESTA 7, MEDVODE

KATARINA GALOF, datum roj.: 7. 5. 1976, ŠKOFJELO-
ŠKA CESTA 26, MEDVODE

ANTON STOPAR, datum roj.: 2. 1. 1942, CESTA OB 
ŽELEZNICI 1, MEDVODE

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 659 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 284 glasovnic, od tega je bilo 37 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ZVONKA HOČEVAR 168
VLADO TRAJBER 79
JOŽICA HEGLER 73

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Preska iz 2. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

ZVONKA HOČEVAR, datum roj.: 14. 6. 1958, BOGATA-
JEVA ULICA 11, MEDVODE

VLADO TRAJBER, datum roj.: 10. 2. 1953, ŠKOFJELO-
ŠKA CESTA 23, MEDVODE

JOŽICA HEGLER, datum roj.: 15. 3. 1952, ŠKOFJELO-
ŠKA CESTA 13, MEDVODE

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 439 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 244 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

MIRKO VEROVŠEK 150
BARBARA TERAŽ 131

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
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vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Preska iz 3. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

MIRKO VEROVŠEK, datum roj.: 11. 9. 1963, ŽLEBE 13B
BARBARA TERAŽ, datum roj.: 2. 12. 1970, ŽLEBE 9

KRAJEVNA SKUPNOST SENICA

1. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 1. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 130 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 77 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice 

neveljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ZORAN ČREŠNIK 36
DOMEN KURALT 23
ANJA BERGANT 20
BOŠTJAN GABROVEC 17
ANDREJA HOMEC 11
MILENKA POLJANEC BOHNEC 6

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Senica iz 1. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

ZORAN ČREŠNIK, datum roj.: 8. 9. 1956, SPODNJA 
SENICA 20A

DOMEN KURALT, datum roj.: 10. 8. 1977, SPODNJA 
SENICA 17

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 179 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 119 glasovnic, od tega so bile 4 glasov-

nice neveljavne.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

STANISLAV ULANEC 67
STAŠO KALAN 50
ANICA JAMNIK 27
KRISTINA KNOP RAZORŠEK 15

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Senica iz 2. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

STANISLAV ULANEC, datum roj.: 30. 4. 1954, SPODNJA 
SENICA 37

STAŠO KALAN, datum roj.: 21. 10. 1970, SPODNJA 
SENICA 29

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 225 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 118 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

DOMEN TEHOVNIK 73
RUDOLF KALAN 52
KARMEN MARETIČ DEBELJAK 46

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Senica iz 3. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

DOMEN TEHOVNIK, datum roj.: 19. 11. 1987, ZGORNJA 
SENICA 22J

RUDOLF KALAN, datum roj.: 1. 2. 1964, ZGORNJA SE-
NICA 17

KARMEN MARETIČ DEBELJAK, datum roj.: 15. 1. 1963, 
ZGORNJA SENICA 2C

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 156 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 58 glasovnic, od tega je bilo 5 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

GREGA BIZJAK 30
JOŽE JAMNIK 20
JASNA KRALJ 20

IV.
Ker sta kandidata JOŽE JAMNIK in JASNA KRALJ dobila 

enako število glasov, je Občinska volilna komisija Občine Med-
vode na podlagi 12. člena v povezavi s 109. členom Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12) z žrebom odločila, da je izvoljena 
JASNA KRALJ.

V svet Krajevne skupnosti Senica sta bila iz 4. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

GREGA BIZJAK, datum roj.: 4. 3. 1966, LADJA 1B
JASNA KRALJ, datum roj.: 5. 1. 1982, LADJA 33D

KRAJEVNA SKUPNOST SENIČICA – GOLO BRDO

I.
Na območju Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo je 

bilo vpisanih v volilni imenik 573 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 291 glasovnic, od tega je bilo 37 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

GREGOR ZAVAŠNIK 115
ANDREJA TRAMPUŠ 112
BOŠTJAN LENARČIČ 112
KATARINA STEPIŠNIK 100
BRANKO DOMJANIČ 83
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IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo 
izvoljeni naslednji kandidati:

GREGOR ZAVAŠNIK, datum roj.: 21. 2. 1983, SENIČI-
CA 30

ANDREJA TRAMPUŠ, datum roj.: 5. 10. 1960, GOLO 
BRDO 5A

BOŠTJAN LENARČIČ, datum roj.: 22. 3. 1985, GOLO 
BRDO 27

KATARINA STEPIŠNIK, datum roj.: 27. 4. 1968, SENI-
ČICA 20E

BRANKO DOMJANIČ, datum roj.: 15. 6. 1969, GOLO 
BRDO 103

KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK

2. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 2. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 360 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 223 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ŽAN JANHAR 165
IVAN ŠPENKO 107

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 2. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

ŽAN JANHAR, datum roj.: 6. 7. 1995, HRAŠE 46
IVAN ŠPENKO, datum roj.: 8. 11. 1949, HRAŠE 54A

3. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 3. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 195 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 132 glasovnic, od tega je bilo 31 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

MAJA ŠLEBIR 101

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da je bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 3. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidatka:

MAJA ŠLEBIR, datum roj.: 2. 5. 1971, MOŠE 1B

4. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 4. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 440 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 297 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

METOD FERBAR 146
MIHAEL VURUŠIĆ 113
ZDRAVKO DEBELJAK 102

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da sta bila v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 4. volilne 
enote izvoljena naslednja kandidata:

METOD FERBAR, datum roj.: 16. 6. 1947, SMLEDNIK 38
MIHAEL VURUŠIĆ, datum roj.: 11. 4. 1979, SMLED-

NIK 31

5. VOLILNA ENOTA

I.
Na območju 5. volilne enote je bilo vpisanih v volilni ime-

nik 478 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 283 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

GAŠPER ROZMAN 177
NEŽKA BOGATAJ 174
GAŠPER ZAJEC 155

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Smlednik iz 5. volilne 
enote izvoljeni naslednji kandidati:

GAŠPER ROZMAN, datum roj.: 26. 2. 1990, VALBUR-
GA 12B

NEŽKA BOGATAJ, datum roj.: 3. 9. 1991, VALBUR-
GA 51B

GAŠPER ZAJEC, datum roj.: 27. 12. 1991, VALBURGA 
26B

KRAJEVNA SKUPNOST SORA

I.
Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo vpisanih v 

volilni imenik 729 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 334 glasovnic, od tega je bilo 22 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

FRANC ZADNIKAR 169
MIRKO JAVERŠEK 159
FRANC JAMNIK 144
MILAN PUSTOVRH 131
FRANC PLEŠEC 123
MOJCA TRAMPUŠ 118
ANA OBLAK 108
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MILOŠ VILAR 107

ANA ARČON 106

FRANC JURČIČ 75

TEODORA GOLOB 73

MARIJA DOLINAR 72

MOJCA PAVLIČ DRNOVŠEK 51

SREČKO RAUŠ 25

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugoto-
vila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Sora izvoljeni naslednji 
kandidati:

FRANC ZADNIKAR, datum roj.: 22. 5. 1960, DOL 8A
MIRKO JAVERŠEK, datum roj.: 17. 7. 1966, SORA 66
FRANC JAMNIK, datum roj.: 27. 11. 1954, DOL 10
MILAN PUSTOVRH, datum roj.: 10. 9. 1956, OSOLNIK 1
FRANC PLEŠEC, datum roj.: 7. 8. 1950, SORA 17
MOJCA TRAMPUŠ, datum roj.: 10. 3. 1987, SORA 51
ANA OBLAK, datum roj.: 30. 5. 1984, SORA 13

KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC

I.
Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo vpisanih 

v volilni imenik 149 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 89 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica 

neveljavna.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

JERNEJ KOŠICA 50

JANA ŽEROVNIK 43

NUŠA TEHOVNIK 41

ANDREJ LOČNIŠKAR 38

ALOJZIJA BOZOVIČAR 34

PETER ŠIFRER 33

DUŠAN KOZJEK 33

MILAN KASTELIC 23

JASNA RAVNIKAR 17

JOŽE RADE 17

STANKO NIKOLIĆ 12

ANDREJ ČARMAN 10

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugo-
tovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Trnovec izvoljeni 
naslednji kandidati:

JERNEJ KOŠICA, datum roj.: 22. 6. 1975, TRNOVEC 5
JANA ŽEROVNIK, datum roj.: 11. 5. 1959, TRNO-

VEC 21B
NUŠA TEHOVNIK, datum roj.: 21. 3. 1971, TRNO-

VEC 28A
ANDREJ LOČNIŠKAR, datum roj.: 6. 11. 1960, TRNO-

VEC 19
ALOJZIJA BOZOVIČAR, datum roj.: 8. 6. 1964, TRNO-

VEC 15

KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE - GORIČANE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Vaše - Goričane je bilo 

vpisanih v volilni imenik 876 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 418 glasovnic, od tega je bilo 32 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

FRANC JARC 202

MARKO SUŠNIK 173

VIDA BALIŠ 164

ROBERT ŠTAJER 148

SUZANA ROŽANC 136

DUŠAN PAVLIČ 117

VERA LAMPIČ 114

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovi-
la, da so bili v svet Krajevne skupnosti Vaše - Goričane izvoljeni 
naslednji kandidati:

FRANC JARC, datum roj.: 13. 9. 1965, VAŠE 10A
MARKO SUŠNIK, datum roj.: 7. 4. 1954, GORIČANE 49
VIDA BALIŠ, datum roj.: 14. 5. 1947, GORIČANE 1B
ROBERT ŠTAJER, datum roj.: 3. 7. 1965, VAŠE 2B
SUZANA ROŽANC, datum roj.: 15. 8. 1977, VAŠE 2A
DUŠAN PAVLIČ, datum roj.: 24. 10. 1950, GORIČA-

NE 59D
VERA LAMPIČ, datum roj.: 2. 7. 1955, VAŠE 10B

KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE

I.
Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo vpisanih v 

volilni imenik 668 volivcev.

II.
Oddanih je bilo 400 glasovnic, od tega je bilo 22 glasovnic 

neveljavnih.

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

ANJA ISKRA 174
ANŽE ŠILAR 173
BLAŽ BREŠAN 165
ANDREJ KALAN 124
DAMJAN SMOLE 98
TEA REZELJ 95
BOŠTJAN RUPEL 89
ANDREJA BOBNAR 88
ANJA ERZIN 85
KLEMEN MLINARIČ 83
JANEZ BARLE 82

IV.
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Medvode ugotovi-
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la, da so bili v svet Krajevne skupnosti Zbilje izvoljeni naslednji 
kandidati:

ANJA ISKRA, datum roj.: 28. 3. 1989, ZBILJE 6B
ANŽE ŠILAR, datum roj.: 22. 9. 1981, ZBILJE 1A
BLAŽ BREŠAN, datum roj.: 11. 12. 1987, ZBILJE 28A
ANDREJ KALAN, datum roj.: 30. 11. 1974, ZBILJE 35A
DAMJAN SMOLE, datum roj.: 27. 9. 1993, ZBILJE 39

Št. 041-185/2014-1
Medvode, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Medvode

Predsednica:
Martina Hren l.r.

Člani:

Janez Šušteršič l.r.
Štefan Hrovat l.r.
Darja Špenko l.r.

METLIKA

3097. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na svoji seji 
dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana 
Občine Metlika, na volitvah 5. oktobra 2014, ugotovila rezultate 
glasovanja ter izid volitev za župana Občine Metlika.

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 30. septembra do 2. oktobra 2014 ter 
na 18-ih voliščih dne 5. oktobra 2014, skupaj torej na 19-ih 
voliščih. Izvedeno je bilo tudi glasovanje po pošti.

II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 

7.121 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 2.878 volivcev ali 40,42 % vseh voliv-

cev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2.832 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeni-

ku na dan glasovanja,
b) 44 volivcev glasovalo predčasno,
c) 2 volivca glasovala po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve župana je bilo oddanih 2.878 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje 

volivca, ker sta bila obkrožena oba kandidata, je bilo neveljav-
nih 119 glasovnic.

Veljavnih je bilo 2.759 glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:

BOŠTJAN KOČEVAR 518 GLASOV (18,77 %)
DARKO ZEVNIK 2.241 GLASOV (81,23 %)
SKUPAJ 2.759 GLASOV (100,00 %)

IV.
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah ugotovila, da je bil za župana Občine Metlika, 
v prvem krogu volitev, izvoljen kandidat

DARKO ZEVNIK, 
ki je prejel 2.241 glasov (81,23 %), kar je večina oddanih 

veljavnih glasov.

Št. 041-67/2014-1
Metlika, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Občine Metlika

Marija Črnugelj l.r., predsednica

3098. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Občinskega sveta Občine Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta 

Občine Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji 
dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov 
Občinskega sveta Občine Metlika, na volitvah 5. oktobra 
2014, ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 30. septembra do 2. oktobra 2014 ter 
na 18-ih voliščih dne 5. oktobra 2014, skupaj torej na 19-ih 
voliščih. Izvedeno je bilo tudi glasovanje po pošti.

II.
Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti sku-

paj 7.121 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
Glasovalo je skupaj 2.878 volivcev ali 40,42 % vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 2.832 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku na dan glasovanja,
b) 44 volivcev glasovalo predčasno,
c) 2 volivca glasovala po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

III.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Metlika je 

bilo oddanih 2.878 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje 

volivca, ker sta bili obkroženi dve ali celo več zaporednih 
številk pred nazivom oziroma imenom kandidatne liste ali 
je bil oddan več kot en preferenčni glas, je bilo neveljavnih 
117 glasovnic.
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Veljavnih glasovnic je bilo 2.761.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:

lista kandidatov število glasov  % glasov

1 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 564 20.43

2 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 245 8.87

3 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 294 10.65

4 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 368 13.33

5 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 50 1.81

6 LISTA ZA METLIKO 201 7.28

7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 388 14.05

8 GLAS NEODVISNIH 177 6.41

9 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 332 12.02

10 SAMOSTOJNI KANDIDAT – MARTIN VIDETIČ 142 5.14

SKUPAJ: 2.761 100

IV.
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah je komi-

sija ugotovila, da so večino preferenčnih glasov, potrebnih za 
izvolitev, prejeli kandidatka MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ, 
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA in kandidata IGOR 
VAJDA in JOŽE ZUPANIČ, SDS – SLOVENSKA DEMOKRAT-
SKA STRANKA, sicer ni bilo kandidata na nobeni drugi kan-
didatni listi, ki bi dobil večino preferenčnih glasov, potrebnih 
za izvolitev. Upoštevaje prej navedeno se mandati dodelijo 
kandidatom po vrstnem redu na posamezni kandidatni listi na 
osnovi izračunanega števila mandatov, ki so dodeljeni posa-
mezni listi. Mandati se glede na prejeto večino preferenčnih 
glasov, potrebnih za izvolitev, dodelijo le kandidatom: Martina 
Legan Janžekovič, Igor Vajda in Jože Zupanič.

V.
Na podlagi 14. in 86. člena Zakona o lokalnih volitvah je 

pripadlo listam kandidatov naslednje število mandatov:

1. SD – SOCIALNI DEMOKRATI – 4 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1 DARKO ZEVNIK
2 BARBARA VRANIČAR
3 BOJAN KRAJAČIČ
4 MAJA ŠTUBLJAR

2. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
– 1 mandat

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1 ANTONIO AGUSTIN KOSTELEC

3. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – 2 mandata
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1 MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ 
2 JOŽE CAJNAR

4. SMC – STRANKA MIRA CERARJA – 3 mandati
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1 VESNA ŽIST 
2 ILIJA ŠAJATOVIĆ
3 DUŠKA VLAŠIČ

5. LISTA ZA METLIKO – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1 ANTON GAŠPERIČ

6. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – lista 
ni dobila mandata

7. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – 3 
mandati

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1 IGOR VAJDA
2 JOŽE ZUPANIČ
3 MAJA PEGAM

8. GLAS NEODVISNIH – 1 mandat
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1 ŽELJKA JANJAC

9. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE – 2 mandata

Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1 BORIS GOVEDNIK
2 ANICA KOPINIČ

10. SAMOSTOJNI KANDIDAT – MARTIN VIDETIČ – 
1 mandat

Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1 MARTIN VIDETIČ

Št. 041-67/2014-2
Metlika, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Občine Metlika

Marija Črnugelj l.r., predsednica

3099. Poročilo o izidu rednih volitev člana 
Občinskega sveta Občine Metlika – 
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika – za pred-
stavnika romske skupnosti sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta 

Občine Metlika – predstavnika romske skupnosti

Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika – za 
predstavnika romske skupnosti je na seji dne 8. oktobra 
2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugo-
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tavljanju izida glasovanja za volitve člana občinskega sveta 
– predstavnika romske skupnosti, na volitvah dne 5. oktobra 
2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev člana 
Občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika romske 
skupnosti.

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti sku-

paj 115 volivcev, ki so bili vpisani v posebne volilne imenike.
2. Glasovalo je skupaj 21 volivcev ali 18,26 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 21 volivcev glasovalo na voliščih po posebnem volil-

nem imeniku na dan glasovanja.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 

ni glasoval noben volivec.

II.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 21 glasovnic.
Veljavnih je bilo 20 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo možno ugotoviti volje 

volivca, je bila neveljavna 1 glasovnica.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. HUDOROVAC ŽELJKO 20 glasov (100 %)

III.
Posebna občinska volilna komisija Občine Metlika – za 

predstavnika romske skupnosti je na podlagi 85. člena Za-
kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana občinskega 
sveta – predstavnika romske skupnosti izvoljen kandidat

HUDOROVAC ŽELJKO, 
ki je kot edini kandidat prejel 20 glasov.

Št. 041-67/2014-4
Metlika, dne 8. oktobra 2014

Predsednica
Posebne občinske volilne
komisije Občine Metlika

Tatjana Plut l.r.

3100. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja 
na rednih volitvah članov svetov Mestne 
skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti 
v Občini Metlika

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Metlika sestavila

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah 

članov svetov Mestne skupnosti Metlika in 
krajevnih skupnosti v Občini Metlika

Občinska volilna komisija Občine Metlika je na seji dne 
8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov sveta Mestne 
skupnosti Metlika in krajevnih skupnosti v Občini Metlika, na 
volitvah 5. oktobra 2014, ugotovila:

I.
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno 

glasovanje v dneh od 30. septembra do 2. oktobra 2014 ter 
na 18-tih voliščih dne 5. oktobra 2014, skupaj torej na 19-tih 
voliščih. Izvedeno je bilo tudi glasovanje po pošti.

II.
Na območju Občine Metlika je predčasno glasovalo 

44 volivcev, in sicer: iz volilne enote številka 5 (KS Gradac) 
2 volivca, iz volilne enote številka 6 (KS Jugorje) 1 volivec, 
iz volilne enote številka 7 (KS Lokvica) 2 volivca, iz volilne 
enote številka 8 (MS Metlika) 24 volivcev, iz volilne enote 
številka 10 (KS Podzemelj) 5 volivcev, iz volilne enote šte-
vilka 11 (KS Radovica) 4 volivci, iz volilne enote številka 12 
(KS Rosalnice) 3 volivci, iz volilne enote številka 13 (KS 
Slamna vas) 1 volivec in iz volilne enote številka 14 (KS 
Suhor) 2 volivca.

Po pošti sta glasovala 2 volivca, in sicer 1 volivec za člane 
sveta KS Radovica (volilna enota številka 11) in 1 volivec za 
člane sveta MS Metlika (volilna enota številka 8).

S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, 
ni glasoval noben volivec.

III.
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO – VOLILNA ENOTA 1
– v volilni imenik je bilo vpisanih 191 volivcev
– glasovalo je 95 volivcev ali 49,74 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 94 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 STANKO NEMANIČ 66 glasov
2 STJEPAN JANJAC 60 glasov
3 MARTIN NEMANIČ 59 glasov
4 VILMA KOČEVAR 52 glasov
5 BRANKA FERKO 51 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Božakovo izvoljeni:

1 STANKO NEMANIČ 66 glasov

2 STJEPAN JANJAC 60 glasov

3 MARTIN NEMANIČ 59 glasov

4 VILMA KOČEVAR 52 glasov

5 BRANKA FERKO 51 glasov

b) KS DOBRAVICE – VOLILNA ENOTA 2
– v volilni imenik je bilo vpisanih 172 volivcev
– glasovalo je 74 volivcev ali 43,02 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 74 glasovnic
– neveljavnih je bilo 0 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 MARIJA ŽUGELJ 41 glasov

2 MARIJA FORTUN 50 glasov

3 ZDENKA JERŠIN 43 glasov

4 VINKO ŠIMEC 48 glasov

5 ANTON PLUT 51 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Dobravice izvoljeni:
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1 ANTON PLUT 51 glasov
2 MARIJA FORTUN 50 glasov
3 VINKO ŠIMEC 48 glasov
4 ZDENKA JERŠIN 43 glasov
5 MARIJA ŽUGELJ 41 glasov

c) KS DRAŠIČI – VOLILNA ENOTA 3
– v volilni imenik je bilo vpisanih 264 volivcev
– glasovalo je 95 volivcev ali 35,98 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 93 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 BOJAN BORŠTNAR 62 glasov
2 VERONIKA PLUT 62 glasov
3 JOŽE BRODARIČ 47 glasov
4 MARTINA NOVOSEL 51 glasov
5 MARTIN SIMONIČ 62 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Drašiči izvoljeni:

1 BOJAN BORŠTNAR 62 glasov
2 VERONIKA PLUT 62 glasov
3 MARTIN SIMONIČ 62 glasov
4 MARTINA NOVOSEL 51 glasov
5 JOŽE BRODARIČ 47 glasov

d) KS GRABROVEC – VOLILNA ENOTA 4
– v volilni imenik je bilo vpisanih 133 volivcev
– glasovalo je 66 volivcev ali 49,62 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 65 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 MARJAN ČRNIČ 45 glasov
2 NADJA KRAMARIČ 42 glasov
3 MARIJA DRAGOVAN 42 glasov
4 ANTON JAKLJEVIČ 46 glasov
5 MARTIN ŠTUBLJAR 46 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Grabrovec izvoljeni:

1 ANTON JAKLJEVIČ 46 glasov
2 MARTIN ŠTUBLJAR 46 glasov
3 MARJAN ČRNIČ 45 glasov
4 NADJA KRAMARIČ 42 glasov
5 MARIJA DRAGOVAN 42 glasov

e) KS GRADAC – VOLILNA ENOTA 5
– v volilni imenik je bilo vpisanih 419 volivcev
– glasovalo je 182 volivcev ali 43,44 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 178 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 ALOJZ MALENŠEK 136 glasov
2 MATJAŽ DIM 106 glasov
3 ZLATA ŠTRUCELJ 90 glasov
4 MATEJA FILAK 62 glasov
5 JAKA MALNARIČ 74 glasov
6 SONJA MILENA SLANA 35 glasov
7 MATEJ JAKLIČ 59 glasov
8 MIRKO KOČEVAR 92 glasov
9 MILAN ŽUNIČ 98 glasov
10 BERNARDA KOČEVAR 52 glasov
11 MARTIN JUREJEVČIČ 84 glasov
12 JOŽICA SLANC 57 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Gradac izvoljeni:

1 ALOJZ MALENŠEK 136 glasov
2 MATJAŽ DIM 106 glasov
3 MILAN ŽUNIČ 98 glasov
4 MIRKO KOČEVAR 92 glasov
5 ZLATA ŠTRUCELJ 90 glasov
6 MARTIN JUREJEVČIČ 84 glasov
7 JAKA MALNARIČ 74 glasov

f) KS JUGORJE – VOLILNA ENOTA 6
– v volilni imenik je bilo vpisanih 99 volivcev
– glasovalo je 56 volivcev ali 56,57 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 55 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 MAJA KOZJAN 26 glasov

2 IVAN KOVAČEVIČ 28 glasov

3 LIDIJA NEMANIČ BAŠKOVIČ 26 glasov

4 MARJAN KAMENŠEK 39 glasov

5 ANDREJ POPOVIČ 26 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Jugorje izvoljeni:

1 MARJAN KAMENŠEK 39 glasov

2 IVAN KOVAČEVIČ 28 glasov

3 LIDIJA NEMANIČ BAŠKOVIČ 26 glasov

4 MAJA KOZJAN 26 glasov

5 ANDREJ POPOVIČ 26 glasov

g) KS LOKVICA – VOLILNA ENOTA 7
– v volilni imenik sta bila vpisana 302 volivca
– glasovalo je 163 volivcev ali 53,97 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 154 glasovnic
– neveljavnih je bilo 9 glasovnic
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Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 ROBERT ŠIKONJA 98 glasov
2 BARBARA KREMESEC 73 glasov
3 MILENA KRAŠEVEC 49 glasov
4 DUŠAN KONDA 38 glasov
5 IVANKA PLUT 39 glasov
6 FRANCI KREMESEC 50 glasov
7 BRANKO DRAGOVAN 115 glasov
8 UROŠ MIHEV 59 glasov
9 IVAN KAJIN 57 glasov
10 MATEJA ŠUKLJE 21 glasov
11 IVAN MUC 69 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Lokvica izvoljeni:

1 BRANKO DRAGOVAN 115 glasov
2 ROBERT ŠIKONJA 98 glasov
3 BARBARA KREMESEC 73 glasov
4 IVAN MUC 69 glasov
5 UROŠ MIHEV 59 glasov
6 IVAN KAJIN 57 glasov
7 FRANCI KREMESEC 50 glasov

h) MESTNA SKUPNOST METLIKA – VOLILNA ENOTA 8
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2929 volivcev
– glasovalo je 1048 volivcev ali 35,78 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 977 glasovnic
– neveljavnih je bilo 71 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 MAJA ŠTUBLJAR 388 glasov
2 ALBINA TOŠESKA 368 glasov
3 ANTON BEZENŠEK 583 glasov
4 VANJA VLAH 215 glasov
5 BOJAN KRAJAČIČ 529 glasov
6 JOŽE KAPUŠIN 433 glasov
7 ANA LOGAR 353 glasov
8 ALENKA TOMAŠIČ 340 glasov
9 DAMJAN SEVER 310 glasov
10 JANKO BRAČIKA 524 glasov
11 INES PRUŠČEVIĆ 226 glasov
12 JOŽE VRANIČAR 424 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta Mestne skupnosti Metlika izvoljeni:

1 ANTON BEZENŠEK 583 glasov
2 BOJAN KRAJAČIČ 529 glasov
3 JANKO BRAČIKA 524 glasov
4 JOŽE KAPUŠIN 433 glasov
5 JOŽE VRANIČAR 424 glasov
6 MAJA ŠTUBLJAR 388 glasov
7 ALBINA TOŠESKA 368 glasov

i) KS KRASINEC – VOLILNA ENOTA 9
– v volilni imenik je bilo vpisanih 173 volivcev
– glasovali je 95 volivcev ali 54,91 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 94 glasovnic
– neveljavna je bila 1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 BRANKO KAPUŠIN 52 glasov
2 BONIA MILJAVAC 33 glasov
3 MIRICA KRIŽAN 47 glasov
4 JOŽE JAKOFČIČ 78 glasov
5 ANTON CAJNAR 29 glasov
6 KRISTINA PEZDIRC 16 glasov
7 JOŽE ZUPANIČ 58 glasov
8 BARBARA CAJNAR 17 glasov
9 BRANKO STARAŠINIČ 65 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Krasinec izvoljeni:

1 JOŽE JAKOFČIČ 78 glasov 
2 BRANKO STARAŠINIČ 65 glasov
3 JOŽE ZUPANIČ 58 glasov
4 BRANKO KAPUŠIN 52 glasov
5 MIRICA KRIŽAN 47 glasov

j) KS PODZEMELJ – VOLILNA ENOTA 10
– v volilni imenik je bilo vpisanih 560 volivcev
– glasovalo je 241 volivcev ali 43,04 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 239 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 TATJANA PLUT 101 glasov
2 MARJAN BAJUK 109 glasov
3 ANTON ŽNIDARŠIČ 130 glasov
4 GORDANA TASIČ 112 glasov
5 ANTON PEZDIRC 100 glasov 
6 IRENA KRALJ 99 glasov 
7 MATEJ MOLEK 81 glasov
8 RADKO BILIČIČ 72 glasov
9 DARINKA KRIŽAN 98 glasov 
10 IVAN NOVOSEL 119 glasov
11 DARINKA PLUT 94 glasov 

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Podzemelj izvoljeni:

1 ANTON ŽNIDARŠIČ 130 glasov
2 IVAN NOVOSEL 119 glasov 
3 GORDANA TASIČ 112 glasov 
4 MARJAN BAJUK 109 glasov 
5 TATJANA PLUT 101 glasov 
6 ANTON PEZDIRC 100 glasov 
7 IRENA KRALJ 99 glasov 
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k) KS RADOVICA – VOLILNA ENOTA 11
– v volilni imenik je bilo vpisanih 369 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 52,03 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 190 glasovnic
– neveljavni sta bili 2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 MARTIN MATEKOVIČ 96 glasov

2 PETER ŠNELJER 96 glasov

3 MARTIN BAJUK 89 glasov

4 DUŠKA MAVRINAC 85 glasov

5 MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ 151 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Radovica izvoljeni:

1 MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ 151 glasov 

2 PETER ŠNELJER 96 glasov 

3 MARTIN MATEKOVIČ 96 glasov 

4 MARTIN BAJUK 89 glasov 

5 DUŠKA MAVRINAC 85 glasov 

l) KS ROSALNICE – VOLILNA ENOTA 12
– v volilni imenik je bilo vpisanih 585 volivcev
– glasoval je 201 volivec ali 34,36 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 197 glasovnic
– neveljavne so bile 4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 JANI KONDA 124 glasov
2 JOŽE SIMONIČ 102 glasov
3 DUŠAN BRINC 109 glasov
4 LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 112 glasov
5 BORUT MATJAŠIČ 134 glasov
6 KATARINA SLANC 105 glasov
7 BARBARA VRANIČAR 107 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Rosalnice izvoljeni:

1 BORUT MATJAŠIČ 134 glasov
2 JANI KONDA 124 glasov
3 LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ 112 glasov
4 DUŠAN BRINC 109 glasov
5 BARBARA VRANIČAR 107 glasov
6 KATARINA SLANC 105 glasov
7 JOŽE SIMONIČ 102 glasov

m) KS SLAMNA VAS – VOLILNA ENOTA 13
– v volilni imenik je bilo vpisanih 136 volivcev
– glasovalo je 80 volivcev ali 58,82 % vseh volivcev, ki so 

imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 80 glasovnic
– neveljavnih je bilo 0 glasovnic

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 ANDREJ ŠKOF 50 glasov

2 JOŽICA HUMLJAN 51 glasov

3 ANDREJ KRAMARIČ 63 glasov

4 VESNA SLOBODNIK 52 glasov

5 ANTON SLOBODNIK 58 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Slamna vas izvoljeni:

1 ANDREJ KRAMARIČ 63 glasov

2 ANTON SLOBODNIK 58 glasov

3 VESNA SLOBODNIK 52 glasov

4 JOŽICA HUMLJAN 51 glasov

5 ANDREJ ŠKOF 50 glasov

n) KS SUHOR – VOLILNA ENOTA 14
– v volilni imenik je bilo vpisanih 789 volivcev
– glasovalo je 290 volivcev ali 36,76 % vseh volivcev, ki 

so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 266 glasovnic
– neveljavnih je bilo 24 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1 BRANKA KLARIĆ 121 glasov

2 ANTON PLUT 118 glasov

3 ELICA ŽITNIK 88 glasov

4 MARJETKA REČNIK NEMANIČ 104 glasov

5 ANTON GERKŠIČ 153 glasov

6 ANDREJ VIDETIČ 94 glasov

7 HAŠIM DIZDAREVIĆ 87 glasov

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi 
določil Zakona o lokalnih volitvah in v skladu z 9. členom 
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega 
sveta, župana/županje in svetov krajevnih skupnosti in Mestne 
skupnosti Metlika v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10) za 
člane sveta KS Suhor izvoljeni:

1 ANTON GERKŠIČ 153 glasov

2 BRANKA KLARIĆ 121 glasov

3 ANTON PLUT 118 glasov

4 MARJETKA REČNIK NEMANIČ 104 glasov

5 ANDREJ VIDETIČ 94 glasov

6 ELICA ŽITNIK 88 glasov

7 HAŠIM DIZDAREVIĆ 87 glasov

Št. 041-67/2014-3
Metlika, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Občine Metlika

Marija Črnugelj l.r., predsednica
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MIRNA PEČ

3101. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini 
Mirna Peč

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč

Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne 
5. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja 
za volitve župana, na volitvah 5. oktobra 2014

u g o t o v i l a

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

skupaj 2378 volivcev, od tega:
a) 2378 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1082 volivcev ali 45,50 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1082 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 1082 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje vo-

livca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je volilo v 
posamezni volilni enoti, je bilo 36 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1046.

III.
Posamezni kandidati za župana so prejeli naslednje šte-

vilo glasov:
1. ANDREJ KASTELIC 1046 glasov oziroma 100 % glasov

IV.
Glede na navedeno število glasov, ki jih je dobil kandidat, 

je bil za župana Občine Mirna Peč izvoljen kandidat:
ANDREJ KASTELIC, roj. 7. 2. 1957, Goriška vas 1a, 

Mirna Peč.

VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje Državni volilni komisiji ter 

predstavnikom kandidatur.

Št. 040-01/2014-61
Mirna Peč, dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Občine Mirna Peč
Predsednica OVK
Zofija Redek l.r.

3102. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega 
sveta v Občini Mirna Peč

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta  

v Občini Mirna Peč

Občinska volilna komisija Občine Mirna Peč je na seji dne 
5. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja 
za volitve članov občinskega sveta, na volitvah 5. oktobra 2014,

u g o t o v i l a

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

skupaj 2378 volivcev, od tega:
a) 2378 volivcev, vpisanih v volilne imenike
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1082 volivcev ali 45,50 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 1082 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1082 

glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje vo-

livca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je volilo v 
posamezni volilni enoti, je bilo 11 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 1071.

III.
Posamezni kandidati so po volilnih enota prejeli naslednje 

število glasov:
1. Volilna enota: Mirna Peč – lvanja vas, Češence, Pri-

sojna pot, Rožna ulica, Vihre, Rogovila, Trg in naselja Grč Vrh, 
Golobinjek, Dolenji Podboršt, Gorenji Podboršt, Malenska vas 
in Postaja 1:

1. KAROL ZAGORC 109 glasov

2. RUDI POVŠE 170 glasov

3. GREGOR PARKELJ 197 glasov

4. MARIJA STANIŠA 43 glasov

5. URŠKA RAPUŠ 128 glasov

6. LAMBERT PATE 41 glasov

2. Volilna enota: Mirna Peč – Postaja in Marof, Ob 
avtocesti, Industrijska cesta, Brezence, Borovje, Na hrib 
in naselja Čemše, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Selo pri 
Zagorici, Globočdol, Dolenja vas pri Mirni Peči, Šentjurij 
na Dolenjskem, Poljane pri Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri 
Mirni Peči:

1. ANTON REŽEK 120 glasov

2. BRANKO PAGON 62 glasov

3. DENIS BARBO 46 glasov

4. DRAGO MUHIČ 246 glasov

5. NEŽIKA REŽEK  64 glasov

6. JAN  ŠIŠKO 143 glasov

7. MILENA CESAR 120 glasov

8. TANJA ŠIŠKO BEVEC 108 glasov

9. ZVONKO LAH 142 glasov

3. Volilna enota: Jablan, Goriška vas, Vrhovo pri Mirni 
Peč, Mali Vrh, Mirna Peč – Šranga:

1. KSENIJA MURGELJ 69 glasov

2. ZVONKO PAPEŽ 106 glasov

3. DAMJAN ZUPANČIČ 74 glasov

4. ZVONKA CESAR 38 glasov

4. Volilna enota: Gorenji Globodol, Srednji Globodol, Do-
lenji Globodol:

1. JOŽE AVBAR 41 glasov
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5. Volilna enota: Jordankal, Biška vas, Jelše, Vrhpeč:

1. DEJAN SLAK 84 glasov

2. BERNARDA MATOH 15 glasov

V prvi in drugi volilni enoti so volili tri kandidate, v tretji 
dva, v četrti in peti volilni enoti pa enega kandidata.

IV.
Glede na to in glede na navedeno število glasov, ki so jih 

dobili posamezni kandidati, so bili v Občinski svet Občine Mirna 
Peč izvoljeni naslednji kandidati:

1. GREGOR PARKELJ, rojen 11. 5. 1975, Trg 46, Mirna 
Peč

Predlagatelj: Primož Novljan in skupina volivcev
2. RUDI POVŠE, rojen 4. 5. 1963, Dolenji Podboršt 8, 

Mirna Peč
Predlagatelj: Blaž Jarc in skupina volivcev
3. URŠKA RAPUŠ, rojena 1. 5. 1987, Češence 38, Mirna 

Peč
Predlagatelj: Rudi Povše in skupina volivcev
4. DRAGO MUHIČ, rojen 11. 12. 1960, Orkljevec 1b, 

Mirna Peč
Predlagatelj: Marko Kupljenik in skupina volivcev
5. JAN ŠIŠKO, rojen 29. 8. 1991, Marof 1, Mirna Peč
Predlagatelj Jan Šiško in skupina volivcev
6. ZVONKO LAH, rojen 21. 1. 1958, Hrastje pri Mirni 

Peči 12, Mirna Peč
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
7. DAMJAN ZUPANČIČ, rojen 31. 5. 1973, Goriška vas 4, 

Mirna Peč
Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka
8. ZVONKO PAPEZ, rojen 30. 7. 1966, Jablan 18a, Mirna 

Peč
Predlagatelj: Janez Mežan in skupina volivcev
9. JOZE AVBAR, rojen 27. 11. 1977, Gorenji Globodol 6, 

Mirna Peč
Predlagatelj: Karel Povše in skupina volivcev
10. DEJAN SLAK, rojen 29. 11. 1983, Biška vas 11, Mirna 

Peč
Predlagatelj: Peter Kastelic in skupina volivcev

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu občine, Državni 

volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.

Št. 040-01/2014-60
Mirna Peč, dne 5. oktobra 2014

Občinska volilna komisija  
Občine Mirna Peč
Predsednica OVK
Zofija Redek l.r.

MOKRONOG - TREBELNO

3103. Poročilo o izidu rednih volitev župana 
in članov občinskega sveta 2014 v Občini 
Mokronog - Trebelno

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana in članov 

občinskega sveta 2014  
v Občini Mokronog - Trebelno

Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno 
je na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV– UPB3, 45/08 in 83/12) in na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida 
glasovanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014, na 4. seji dne 
8. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za župana 
Občine Mokronog - Trebelno.

I.
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 2546 volivcev.
Glasovalo je 1334 volivcev ali 52,4 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.

Oddanih je bilo 1334 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1318 glasovnic, 16 glasovnic je bilo 

neveljavnih.
Kandidata za župana v Občini Mokronog - Trebelno sta 

dobila naslednje število glasov:

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov

1. Anton Maver Hrovat Miroslav in skupina volivcev 955 72,46 %

2. Irena Sedej Hren Martin in skupina volivcev 363 27,54 %

Občinska volilna komisija je dne 8. 10. 2014 sprejela 
ugotovitveni sklep, da je bil za župana v Občini Mokronog - Tre-
belno izvoljen kandidat Anton Maver, roj. 31. 10. 1949, stanujoč 
Gorenje Zabukovje 21, 8231 Trebelno.

II.
Občinska volilna komisija Občine Mokronog - Trebelno 

je na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV– UPB3, 45/08 in 83/12) in na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida 
glasovanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014, na 4. seji dne 
8. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid za člane 
Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno.

Izid za člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Tre-
belno:
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VOLILNA ENOTA 01
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 272 volivcev.
Glasovalo je 161 volivcev ali 59,19 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 161 glasovnic.
Veljavnih je bilo 160 glasovnic, 1 glasovnica je bila ne-

veljavna.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Alojz Kocjan SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 82 51,25 %

2. Mitja Sluga Kastelic Drago in skupina volivcev 77 48,13 %

VOLILNA ENOTA 02
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 592 volivcev.
Glasovalo je 319 volivcev ali 53,88 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 319 glasovnic.
Veljavnih je bilo 313 glasovnic, 6 glasovnic je bilo neve-

ljavnih.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Elizabeta Žlajpah Žlajpah Matija in skupina volivcev 194 61,98 %

2. Janez Bregant SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 114 36,42 %

3. Robert Gregorčič Gregorčič Bojana in skupina volivcev 91 29,07 %

4. Alojz Gregorčič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 85 27,16 %

5. Branko Janežič NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 41 13,10 %

6. Veronika Jelenc SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 32 10,22 %

VOLILNA ENOTA 03
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 172 volivcev.
Glasovalo je 80 volivcev ali 46,51 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 80 glasovnic.
Veljavnih je bilo 76 glasovnic, 4 glasovnice so bile neve-

ljavne.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Gregor Škoporc NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 50 65,79 %

2. Andrej Lenarčič SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 26 34,21 %

VOLILNA ENOTA 04
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 267 volivcev.
Glasovalo je 137 volivcev ali 51,31 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 137 glasovnic.
Veljavnih je bilo 127 glasovnic, 10 glasovnic je bilo ne-

veljavnih.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Franc Glušič Zupančič Vid in skupina volivcev 127 100,00 %

VOLILNA ENOTA 05
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 208 volivcev.
Glasovalo je 122 volivcev ali 58,65 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 122 glasovnic.
Veljavnih je bilo 120 glasovnic, 2 glasovnici sta bili ne-

veljavni.
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Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Ana Vene Zajc Anka in skupina volivcev 70 58,33 %

2. Marjan Zaplatar Janežič Jožica in skupina volivcev 50 41,67 %

VOLILNA ENOTA 06
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 249 volivcev.
Glasovalo je 130 volivcev ali 52,20 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 130 glasovnic.
Veljavnih je bilo 123 glasovnic, 7 glasovnic je bilo neve-

ljavnih.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Marko Kostrevc Starič Suzana in skupina volivcev 123 100,00 %

VOLILNA ENOTA 07
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 219 volivcev.
Glasovalo je 145 volivcev ali 66,21 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 145 glasovnic.
Veljavnih je bilo 141 glasovnic, 4 glasovnice so bile ne-

veljavne.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Milica Korošec Korošec Stanislav in skupina volivcev 82 58,16 %

2. Štefan Povšič SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 59 41,84 %

VOLILNA ENOTA 08
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 327 volivcev.
Glasovalo je 117 volivcev ali 35,77 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 117 glasovnic.
Veljavnih je bilo 115 glasovnic, 5 glasovnic je bilo neve-

ljavnih.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Marjan Starič Starič Alenka in skupina volivcev 74 66,07 %

2. Franc Dragan Dragan Jerneja in skupina volivcev 66 58,93 %

VOLILNA ENOTA 09
Na lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014, je imelo pravico 

glasovati 240 volivcev.
Glasovalo je 138 volivcev ali 57,50 % vseh volivcev, ki so 

imeli pravico voliti.
Oddanih je bilo 138 glasovnic.
Veljavnih je bilo 125 glasovnic, 13 glasovnic je bilo ne-

veljavnih.

Mesto Kandidat Ime liste/predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Rafael Eržen SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 125 100,00 %

Št. 040-0003/2014
Mokronog, dne 8. oktobra 2014

Predsednica
Občinske volilne komisije

Alenka Gregorčič l.r.
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MOZIRJE

3104. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
občinskega sveta in župana Občine Mozirje 
dne 5. 10. 2014

P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov občinskega sveta  

in župana Občine Mozirje dne 5. 10. 2014

Občinska volilna komisija je v postopku ugotavljanja urad-
nega končnega izida na rednih volitvah župana in članov Ob-
činskega sveta Občine Mozirje na seji dne 8. 10. 2014

u g o t o v i l a:
I.

1. Na rednih volitvah župana in članov Občinskega sveta 
Občine Mozirje dne 5. 10. 2014 je na dan splošnega glasovanja 
glasovanje potekalo na osmih voliščih. Volivci, ki so bili na dan 
glasovanja odsotni, so lahko od 30. 9.–2. 10. 2014, glasovali 
na volišču za predčasno glasovanje (št. volišča 901). Volivcem, 
ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega pre-
bivališča v domu ter volivcem, ki so bili na dan glasovanja na 
zdravljenju v bolnišnicah in so do 24. 9. 2014, občinski volilni 
komisiji lahko sporočili, da želijo glasovati, je bilo omogočeno 
glasovanje po pošti (št. volišča za glasovanje po pošti je 997).

Občinska volilna komisija je s sklepom o določitvi volišč 
na podlagi določb 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor, 
določila volišče dostopno invalidom s sedežem v Upravnem 
centru v Mozirju, Šmihelska cesta 2. Številka volišča je 950. 
Ker občinska volilna komisija do 2. 10. 2014 ni prejela zahtev 
volivcev, da želijo glasovati na posebnem volišču, to volišče na 
dan splošnega glasovanja ni bilo odprto.

2. V volilne imenike za območje Občine Mozirje je bilo 
vpisanih 3408 volivcev. Skupaj je na območju občine glasovalo 
1254 volivcev oziroma 36,80 % volivcev.

II.
A. Za volitve župana Občine Mozirje je bilo območje 

občine ena volilna enota, ki je obsegala naselja: Brezje, 
Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke pri Mozirju, 
Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.

Kandidat za župana je bil
1. Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, Loke 26 B, 

3330 Mozirje, univ. dipl. teolog. Predlagatelj kandidature je 
bil Jožef Skornšek in skupina volivcev.

Vseh oddanih glasovnic na volitvah župana je bilo 1254 
oziroma je glasovalo 36,80 % volivcev. Vseh neveljavnih gla-
sovnic je bilo 212, veljavnih glasovnic je bilo 1042.

Kandidat Ivan SUHOVERŠNIK je prejel 1042 glasov.
B. Izid volitev župana Občine Mozirje:
V skladu z določbo prvega odstavka 107. člena Zakona 

o lokalnih volitvah, ki določa, da je za župana izvoljen kandi-
dat, ki je dobil večino veljavnih glasov, je za župana Občine 
Mozirje izvoljen

Ivan SUHOVERŠNIK, roj. 14. 6. 1961, stanujoč 
Loke 26, 3330 Mozirje,

ki je na glasovanju dne 5. 10. 2014 prejel večino ve-
ljavnih glasov.

III.
A. Za volitve članov Občinskega sveta Občine Mozirje 

je bilo območje občine ena volilna enota, ki je obsegala na-
selja: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, Ljubija, Loke 
pri Mozirju, Mozirje, Radegunda in Šmihel nad Mozirjem.

Volilo se je 13 članov občinskega sveta.
Za volitve članov občinskega sveta je občinska volilna 

komisija potrdila pet list kandidatov.
Vseh oddanih glasovnic na volitvah članov občinskega 

sveta je bilo 1254 oziroma je glasovalo 36,80 % volivcev. 
Vseh neveljavnih glasovnic je bilo 30, veljavnih glasovnic 
je bilo 1224.

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:

1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 119 glasov oziroma 9,72 %

2. DeSUS 131 glasov oziroma 10,70 %

3. LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 395 glasov oziroma 32,27 %

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 246 glasov oziroma 20,10 %

5. SLS – Slovenska ljudska stranka 333 glasov oziroma 27,21 %

B. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah, ki 
določa, da če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni vo-
lilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju 
najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se število glasov 
za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila 
članov občinskega sveta (d’ Hondtov sistem). Izračunani so bili 
naslednji količniki:

Zap. št. Količnik Št. Ime liste

1  395.00 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 2  333.00 5 SLS – Slovenska ljudska stranka 

 3  246.00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 4  197.50 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 5  166.50 5 SLS – Slovenska ljudska stranka 

 6  131.67 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 7  131.00 2 DeSUS 

 8  123.00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
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Zap. št. Količnik Št. Ime liste

 9  119.00 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 10  111.00 5 SLS – Slovenska ljudska stranka 

 11  98.75 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 12  83.25 5 SLS – Slovenska ljudska stranka 

 13  82.00 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 14  79.00 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 15  66.60 5 SLS – Slovenska ljudska stranka 

 16  65.83 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 

 17  65.50 2 DeSUS 

 18  61.50 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

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

Št. mand.  Št. Ime liste

1 1 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

 1 2 DeSUS

 4 3 LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja

 3 4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 4 5 SLS – Slovenska ljudska stranka

 13 SKUPAJ

Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bilo pri posa-
meznih listah oddanih naslednje število preferenčnih glasov:

1. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 42 pref. glasov oziroma 35.29 %

2. DeSUS  43 pref. glasov oziroma 32.82 %

3. LISTA PRIHODNOSTI – za napredek in razvoj Mozirja 174 pref. glasov oziroma 44.05 %

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  82 pref. glasov oziroma 33.33 %

5. SLS – Slovenska ljudska stranka  144 pref. glasov oziroma 43.24 %

Pri vseh zgoraj navedenih listah je najmanj četrtina vo-
livcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala 
preferenčne glasove za posamezne kandidate na listi.

V skladu z določbo drugega odstavka 18. člena Zakona o 
lokalnih volitvah je z liste izvoljen kandidat, ki je dobil največje 
število preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov 
posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh 
glasov oddanih za listo.

Na kandidatni listi z imenom LISTA PRIHODNOSTI – za 
napredek in razvoj Mozirja, ki je prejela 44,05 % (174) prefe-
renčnih glasov, za listo je bilo oddanih 395 glasov, kandidat 
na listi pod zap. št. 9 Peter Goltnik je prejel 65 preferenč-
nih glasov oziroma 16,46 % preferenčnih glasov, zato je na 
podlagi doseženega števila preferenčnih glasov izvoljen v 
občinski svet.

C. Občinska volilna komisija je na podlagi 86. člena Zako-
na o lokalnih volitvah ugotovila, da so, na podlagi dobljenega 
števila mandatov na posameznih listah kandidatov in ob upo-
števanju dobljenih preferenčnih glasov, za člane Občinskega 
sveta Občine Mozirje izvoljeni naslednji kandidati:

Ime in priimek, rojstni podatki, naslov Ime liste

Peter GOLTNIK, roj. 10. 5. 1971, Praprotnikova 15, Mozirje Lista prihodnosti

Samo KRAMER, roj. 12. 2. 1970, Prešernova 25, Mozirje Lista prihodnosti

Urška CAR, roj. 16. 7. 1971, Praprotnikova 22, Mozirje Lista prihodnosti

Mark MOLNAR, roj. 17. 10. 1987, Radegunda 11, Mozirje Lista prihodnosti
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Ime in priimek, rojstni podatki, naslov Ime liste

Roman ČRETNIK, roj. 18. 4. 1956, Nove Loke 44, Mozirje SLS

Mojca FINKŠT, roj. 4. 12. 1953, Ob Trnavi 9, Mozirje SLS

Marko PRESEČNIK, roj. 27. 9. 1976, Hribernikova 6, Mozirje SLS

Jožica STROJANŠEK, roj. 15. 2. 1956, Dobrovlje 8, Nazarje SLS

Jožef JELEN, roj. 30. 4. 1964, Aškerčeva 65, Mozirje SDS

Tanja ZUPAN VOLER, roj. 23. 12. 1977, Cesta na Rožnik 51, Mozirje SDS

Luka PAULIČ, roj. 15. 8. 1988, Šolska ulica 22, Mozirje SDS

Jože KUMER, roj. 15. 3. 1945, Nove Loke 31, Mozirje DeSUS

Jurij REPENŠEK, roj. 6. 4. 1958, Na Tratah 1a, Mozirje Nova Slovenija

Št. 041-0002/2014-20
Mozirje, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija  
Občine Mozirje

Predsednica OVK
Janja Port l.r.

Člani:
Marinka Marovt l.r.
Zalika Vačovnik l.r.
Damjana Paulič l.r.
Blanka Plesec l.r.
Metod Rosc l.r.

MURSKA SOBOTA

3105. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne 
občine Murska Sobota

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska volilna 
komisija sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Mestne občine 

Murska Sobota

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 

je na seji dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana 
Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 5. oktobra 
2014, ugotovila:

Na volitvah dne 5. oktobra 2014, je imelo pravico glaso-
vati 16.515 volivcev.

Glasovalo je skupaj 8.795 volivcev ali 53,25 % od vseh 
volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:

a) 8.782 volivcev glasovalo na voliščih,
b) 13 volivcev je glasovalo po pošti.

II.
Za volitve župana Mestne občine Murska Sobota je bilo 

oddanih 8.795 glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkro-
ženi dve ali več številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo 
moč ugotoviti volje volivca, je bilo 102 glasovnic neveljavnih. 
Veljavnih glasovnic je bilo 8693.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Zap. št. Kandidat Št. glasov  % glasov

1 Blanka Denko Čeh 92 1.06
2 Luka Perš 140 1.61
3 Jožef Casar 134 1.54
4 Romeo Varga 450 5.18
5 Jasmina Opec 657 7.56
6 Anton Štihec 3774 43.41
7 Mag. Aleksander Jevšek 3046 35.04
8 Mag. Drago Šiftar 288 3.31
9 Olga Belec 112 1.29

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da noben kandidat ni dobil večine 
glasov, zato se za župana Mestne občine Murska Sobota opravi 
drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.

Št. 041-0019/2014-22
Murska Sobota, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota

Predsednik
Bojan Žunič l.r.

ČLANI:
Kristina Šooš Trajbarič
Alenka Ratnik l.r.
Drago Vigali l.r.
Nina Penhofer
Zvonko Brenčič l.r.
Metka Obal
Tina Zver l.r.
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3106. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je občinska volilna komisija sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta 

Mestne občine Murska Sobota

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 
je na seji dne 8. oktobra 2014, ugotovila naslednji izid glasova-
nja za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Murska 
Sobota:

I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 

skupaj 16.515 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8789 volivcev ali 53,22 % od vseh, ki 

so imeli pravico voliti, od tega je
a) 8776 volivcev glasovalo na voliščih
b) 13 volivcev je glasovalo po pošti.

II.
Za volitve članov mestnega sveta je bilo oddanih 8789 

glasovnic. Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več 
številk pred imeni list kandidatov oziroma ker ni bilo moč ugo-
toviti volje volivca, je bilo 283 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 8506 glasovnic.

III.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Mestni občini 

Murska Sobota dobile naslednje število glasov:

Glasov  % glasov Št. in ime liste

1674 19.68 1 SMC – STRANKA MIRA CERARJA

1536 18.06 2 MODRA LISTA ANTONA ŠTIHCA

1772 20.83 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI

437 5.14 4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

239 2.81 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

121 1.42 6 EKIPA ZA SOBOTO

152 1.79 7 ZELENI SLOVENIJE

830 9.76 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

381 4.48 9 ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

128 1.50 10 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

321 3.77 11 LISTA »ZA« 2020

486 5.71 12 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

367 4.31 13 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

62 0.73 14 LUKA PERŠ IN SKUPINA VOLIVCEV

8506 : skupaj

IV.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno 
podeljeno 11 mandatov.

Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov gle-
de na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v 
volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. 
in 86. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji 
kandidati:
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VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 262.86

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

382 20.76 1 45.33 1 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
izvoljen je Boštjan BERLAK, roj. 5. 1. 1976, Murska Sobota, Kocljeva ulica 14g

338 18.37 1 28.59 2 Modra lista Antona Štihca
izvoljen je Darko PETRIJAN, roj. 11. 6. 1966, Murska Sobota, Lendavska 
ulica 8

314 17.07 1 19.46 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljen je Goran MILOŠEVIČ, roj. 10. 5.1968, Murska Sobota, Cvetkova ul. 12

76 4.13 0 28.91 4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

65 3.53 0 24.73 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

29 1.58 0 11.03 6 EKIPA ZA SOBOTO

35 1.90 0 13.32 7 ZELENI SLOVENIJE

209 11.36 0 79.51 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

112 6.09 0 42.61 9 ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

39 2.12 0 14.84 10 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

39 2.12 0 14.84 11 Lista »ZA« 2020

129 7.01 0 49.08 12 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

73 3.97 0 27.77 13 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1840 3 : skupaj

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 9 količnik: 333.00 

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

727 24.26 2 18.32 1 SMC – STRANKA MIRA CERARJA 
izvoljena sta Staša HORVAT, roj. 7. 5. 1980, Murska Sobota, Kajuhova 8 
in dr. Mitja SLAVINEC, roj. 30. 5. 1964, Murska Sobota, Klavniška ulica 15

445 14.85 1 33.63 2 Modra lista Antona Štihca 
izvoljen je Stanislav PRELEC, roj. 4. 9. 1965, Murska Sobota, Zofke Kvedrove 8

708 23.62 2 12.61 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
izvoljena sta mag. Aleksander JEVŠEK, roj. 21. 7. 1961, Murska Sobota, 
Kajuhova ulica 50 
in mag. Brigita PERHAVEC, roj. 18. 4. 1962, Murska Sobota, Mladinska ulica 24

158 5.27 0 47.45 4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

61 2.04 0 18.32 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

49 1.63 0 14.71 6 EKIPA ZA SOBOTO

54 1.80 0 16.22 7 ZELENI SLOVENIJE

245 8.17 0 73.57 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

161 5.37 0 48.35 9 ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

49 1.63 0 14.71 10 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

63 2.10 0 18.92 11 Lista »ZA« 2020

174 5.81 0 52.25 12 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

103 3.44 0 30.93 13 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

2997 5 : skupaj

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 9 količnik: 407.67

Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

565 15.40 1 38.59 1 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
izvoljen je mag. Robert CELEC, roj. 28. 5. 1975, Černelavci, Gorička ulica 45

753 20.52 1 84.71 2 Modra lista Antona Štihca
izvoljen je Marjan ŽEKŠ, roj. 4. 5. 1976, Rakičan, Cankarjeva ulica 18a

750 20.44 1 83.97 3 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
izvoljena je Nives CAJNKO, 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska ulica 6b
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Glasov  % gl. Mand.  % ostan. Št. Ime liste

203 5.53 0 49.80 4 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

113 3.08 0 27.72 5 NSP – NEODVISNA STRANKA POMURJA

43 1.17 0 10.55 6 EKIPA ZA SOBOTO

63 1.72 0 15.45 7 ZELENI SLOVENIJE

376 10.25 0 92.23 8 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

108 2.94 0 26.49 9 ZDRUŽENA LEVICA – STRANKA TRS

40 1.09 0 9.81 10 SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

219 5.97 0 53.72 11 Lista »ZA« 2020

183 4.99 0 44.89 12 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE

191 5.21 0 46.85 13 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

62 1.69 0 15.21 14 Luka Perš in skupina volivcev

3669 3 : skupaj

V.
V skladu s 16. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah se 

preostalih 14 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, 
razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih 
za istoimenske liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.

Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske 
liste v volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov 
sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:

Zap. št. Količnik Ime liste

1 1772.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

2 1674.00 STRANKA MIRA CERARJA 

3 1536.00 Darko Petrijan In Skupina Volivcev 

4 886.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

5 837.00 STRANKA MIRA CERARJA 

6 830.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

7 768.00 Darko Petrijan In Skupina Volivcev 

8 590.67 SOCIALNI DEMOKRATI 

9 558.00 STRANKA MIRA CERARJA 

10 512.00 Darko Petrijan In Skupina Volivcev 

11 486.00 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

12 443.00 SOCIALNI DEMOKRATI 

13 437.00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

14 418.50 STRANKA MIRA CERARJA 

15 415.00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

16 384.00 Darko Petrijan In Skupina Volivcev 

17 381.00 STRANKA ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE – TRS 

18 367.00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

19 354.40 SOCIALNI DEMOKRATI 

20 334.80 STRANKA MIRA CERARJA 

21 321.00 Ladislav Kovač In Skupina Volivcev 

22 307.20 Darko Petrijan In Skupina Volivcev 

23 295.33 SOCIALNI DEMOKRATI 

24 279.00 STRANKA MIRA CERARJA 

25 276.67 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
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Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Me-
stne občine Murska Sobota dodeli toliko mandatov, kolikor 
znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej na-
vedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske 
liste že dobile v volilnih enotah.

Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih 
volitvah dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo naj-
večje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 
15. člena citiranega zakona, ter ob upoštevanju četrtega od-
stavka 92. člena in drugega stavka prvega odstavka 93. člena 
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – 
uradno prečiščeno besedilo).

Na ta način in v skladu z drugim odstavkom 18. člena 
Zakona o lokalnih volitvah so dobile mandate še naslednje 
liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati 
na teh listah:

Št. in ime liste Volilna  
enota

Izvoljen je 
(ime, priimek, roj., bivališče)

1 SMC – Stranka Mira Cerarja 1 Renata PINTER VERTOT, roj. 26. 10. 1972, Murska Sobota, 
Vrtna 6

3 SD – Socialni demokrati 1 Daniela MÖREC, roj. 8. 7. 1951, Murska Sobota, Naselje 
J. Kerenčiča 28

8 SDS – Slovenska demokratska stranka 1 Andrej MEŠIČ, roj. 23. 11. 1973, Murska Sobota, Stara ulica 9
8 SDS – Slovenska demokratska stranka 1 Amanda VERBAN, roj. 18. 8. 1986, Murska Sobota, 

Gregorčičeva ulica 55
1 SMC – Stranka Mira Cerarja 2 mag. Marjan GUJT, roj. 8. 2. 1963, Murska Sobota, Vegova 13
2 Modra lista Antona Štihca 2 Simona ČOPI, roj. 11. 7. 1964, Murska Sobota, Ulica Vinka 

Megle 8a
9 Združena levica – Stranka TRS 2 Aleša KOVAČ, roj. 31. 5. 1966, Murska Sobota, Ledavsko 

naselje 34
12 DESUS – Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije

2 Ladislav TUŠAR, roj. 2. 11. 1940, Murska Sobota, Severjeva 
ulica 15a

2 Modra lista Antona Štihca 3 Anton ŠTIHEC, roj. 14. 11. 1964, Rakičan, Partizanska ulica 27a
3 SD – Socialni demokrati 3 Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2a
4 SLS – Slovenska ljudska stranka 3 Jasmina OPEC, roj. 2. 8. 1985, Rakičan, Jezera 22
8 SDS – Slovenska demokratska stranka 3 Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova ulica 3a
11 LISTA »ZA« 2020 3 Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomirova 6
13 N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati 3 Dezider ŠOOŠ, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4d

VI.
Člani Občinskega sveta Mestne občine Murska Sobota, 

izvoljeni na volitvah dne 5. oktobra 2014, so:

Volil. enota Ime in priimek Št. in ime liste
1 Boštjan BERLAK 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
1 Renata PINTER VERTOT 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
1 Darko PETRIJAN 2 Modra lista Antona Štihca
1 Goran MILOŠEVIČ 3 SD – Socialni demokrati
1 Daniela MÖREC 3 SD – Socialni demokrati
1 Andrej MEŠIČ 8 SDS – Slovenska demokratska stranka
1 Amanda VERBAN 8 SDS – Slovenska demokratska stranka
2 Staša HORVAT 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
2 dr. Mitja SLAVINEC 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
2 mag. Marjan GUJT 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
2 Stanislav PRELEC 2 Modra lista Antona Štihca
2 Simona ČOPI 2 Modra lista Antona Štihca
2 mag. Aleksander JEVŠEK 3 SD – Socialni demokrati
2 mag. Brigita PERHAVEC 3 SD – Socialni demokrati
2 Aleša KOVAČ 9 Združena levica – Stranka TRS
2 Ladislav TUŠAR 12 DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
3 mag. Robert CELEC 1 SMC – Stranka Mira Cerarja
3 Marjan ŽEKŠ 2 Modra lista Antona Štihca
3 Anton ŠTIHEC 2 Modra lista Antona Štihca
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Volil. enota Ime in priimek Št. in ime liste
3 Nives CAJNKO 3 SD – Socialni demokrati
3 Dušan BENCIK 3 SD – Socialni demokrati
3 Jasmina OPEC 4 SLS – Slovenska ljudska stranka
3 Anton ŠKRABAN 8 SDS – Slovenska demokratska stranka
3 Miran FORJANIČ 11 LISTA »ZA« 2020
3 Dezider ŠOOŠ 13 N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Št. 041-0017/2014-41
Murska Sobota, dne 8. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Bojan Žunič l.r.

ČLANI:
Kristina Šooš Trajbarič
Alenka Ratnik l.r.
Drago Vigali l.r.
Nina Penhofer
Zvonko Brenčič l.r.
Metka Obal
Tina Zver l.r.

3107. Poročilo o izidu volitev člana Mestnega sveta 
Mestne občine Murska Sobota – predstavnika 
romske skupnosti

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) 
Posebna občinska volilna komisija na seji dne 6. 10. 2014, na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida 
glasovanja za člana Mestnega sveta Mestne občine Murska 
Sobota – predstavnika romske skupnosti, v zvezi z volitvami, 
ki so bile dne 5. oktobra 2014, podaja 

P O R O Č I L O
o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne 

občine Murska Sobota – predstavnika romske 
skupnosti

I.
Na volitvah člana mestnega sveta – predstavnika romske 

skupnosti dne 5. oktobra 2014, je imelo v volilni enoti 4 na 
območju Mestne občine Murska Sobota pravico voliti enega 
člana mestnega sveta – predstavnika romske skupnosti skupaj 
502 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.

II.
Skupaj je glasovalo 300 volivcev oziroma 59,76 % od 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

III.
Za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske 

skupnosti je bilo oddanih 300 glasovnic, od tega je bilo 60 gla-
sovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 240 glasovnic.

IV.
Posebna občinska volilna komisija je na podlagi 11. in 

41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12):

1. ugotovila, da je kandidat Darko RUDAŠ prejel 240 gla-
sov oziroma 80 % od vseh volivcev, ki so glasovali in

2. razglasila, da je za člana Mestnega sveta Mestne ob-
čine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti izvoljen

Darko RUDAŠ, roj. 11. 9. 1958, Pušča, Bela ulica 13.

Št. 041-0018/2014-5
Murska Sobota, dne 6. oktobra 2014

Predsednica
Posebne občinske volilne komisije

Mestne občine Murska Sobota
Irma Wolf l.r.

ČLANI:
Zlata Berden l.r., namestnica predsednice
Goran Horvat l.r., član
Štefan Bajič l.r., član
Renata Kos Berlak l.r., namestnica člana
Monika Sandreli l.r., namestnica člana
Zdenko Pestner l.r., namestnik člana

3108. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
v Mestni občini Murska Sobota, na volitvah, 
dne 5. oktobra 2014

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je OBČINSKA VOLIL-
NA KOMISIJA Mestne občine Murska Sobota sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti v Mestni občini Murska Sobota, 

na volitvah, dne 5. oktobra 2014

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota 

je na seji dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov o ugo-
tovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti oziroma 
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mestnih četrti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid 
volitev za člane svetov krajevnih skupnosti oziroma mestnih 
četrti v Mestni občini Murska Sobota:

KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1331 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 658 glasovnic, od tega je bilo 19 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Nives CAJNKO 424 glasov
2. Drago KOLMANIČ 218 glasov
3. Anja LUKAČ 329 glasov
4. Emil CÖR 265 glasov
5. Tadej SLANA 234 glasov
6. Dominik KOVAČ 172 glasov
7. Franc VEREŠ 288 glasov
8. Cvetka VEREŠ 154 glasov
9. Jožef KUHAR 299 glasov
10. Nuša GRAH 350 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska 
ulica 6b

2. Nuša GRAH, roj. 17. 1. 1989, Bakovci, Ribiška uli-
ca 10a

3. Anja LUKAČ, roj. 13. 12. 1988, Bakovci, Partizanska 
ulica 1

4. Jožef KUHAR, roj. 16. 12. 1957, Bakovci, Mladinska 
ulica 72

5. Franc VEREŠ, roj. 21. 11. 1943, Bakovci, Ob potoku 27
6. Emil CÖR, roj. 26. 11. 1948, Bakovci, Soboška ulica 45
7. Tadej SLANA, roj. 7. 9. 1988 Bakovci, Vrtna ulica 10

KRAJEVNA SKUPNOST ČERNELAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Černelavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1090 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 637 glasovnic, od tega je bilo 19 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Roland ČONTALA 361 glasov
2. Luka PERŠ 210 glasov
3. Boris LONČAR 254 glasov
4. Suzana GJÖREK 158 glasov
5. Miran FORJANIČ 404 glasov
6. Andrej VIDONJA 354 glasov
7. Darja MEOLIC 230 glasov
8. Nada KUMIN 315 glasov
9. Ingrid LONČAR 213 glasov
10. Silvo BELEC 296 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Černelavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Miran FORJANIČ, roj. 4. 8. 1963, Černelavci, Črtomi-
rova ulica 6

2. Roland ČONTALA, roj. 8. 3. 1973, Černelavci, Liškova 
ulica 54

3. Andrej VIDONJA, roj. 20. 10. 1970, Černelavci, Liškova 
ulica 30

4. Nada KUMIN, roj. 5. 2. 1966, Černelavci, Ledavska 
ulica 37

5. Silvo BELEC, roj. 14. 9. 1966, Černelavci, Ledavska 
ulica 4

6. Boris LONČAR, roj. 12. 4. 1964, Černelavci, Jurčičeva 
ulica 6

7. Darja MEOLIC, roj. 13. 5. 1967, Černelavci, Ledavska 
ulica 3

KRAJEVNA SKUPNOST KROG
I. Na območju Krajevne skupnosti Krog je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 995 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 560 glasovnic, od tega je bilo 13 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Primož LEGENIČ 202 glasov
2. Jožica HODŽAR 223 glasov
3. Valika SLEKOVEC 61 glasov
4. Stanislav PRELOG 234 glasov
5. Olga FLISAR HOLCMAN 186 glasov
6. Anita KOVAČIČ 273 glasov
7. Anton ŠKRABAN 237 glasov
8. Živa VIGALI 132 glasov
9. Bernarda RUŽIČ 302 glasov
10. Jože ŽITEK 216 glasov
11. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ 352 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Krog izvoljeni naslednji kandidati:

1. Erika VOGRINČIČ BARBARIČ, roj. 10. 1. 1955, Krog, 
Plečnikova ulica 71

2. Bernarda RUŽIČ, roj. 9. 2. 1959, Krog, Brodarska 
ulica 42

3. Anita KOVAČIČ, roj. 6. 10. 1974, Krog, Plečnikova 
ulica 18

4. Anton ŠKRABAN, roj. 7. 6. 1949, Krog, Plečnikova 
ulica 3a

5. Stanislav PRELOG, roj. 19. 11. 1949, Krog, Plečnikova 
ulica 70

6. Jožica HODŽAR, roj. 19. 3. 1951, Krog, Vodnikova 
ulica 6

7. Jože ŽITEK, roj. 13. 3. 1957, Krog, Murska ulica 40

KRAJEVNA SKUPNOST KUPŠINCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Kupšinci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 315 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 194 glasovnic, od tega je bilo 1 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Jožef HORVAT 42 glasov
2. Igor MAKARI 84 glasov
3. Jožef RECEK 134 glasov
4. Ludvik ŠKAPER 114 glasov
5. Tomaž ŠIFTAR 126 glasov
6. Mitja KOVAČIČ 124 glasov
7. Ludvik ČASAR 51 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Kupšinci izvoljeni naslednji kandidati:
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1. Jožef RECEK, roj. 1. 3. 1955, Kupšinci 1b
2. Tomaž ŠIFTAR, roj. 15. 6. 1981, Kupšinci 72a
3. Mitja KOVAČIČ, roj. 15. 3. 1979, Kupšinci 24
4. Ludvik ŠKAPER, roj. 19. 12. 1951, Kupšinci 17b
5. Igor MAKARI, roj. 5. 1. 1974, Kupšinci 6

KRAJEVNA SKUPNOST MARKIŠAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Markišavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 176 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 115 glasovnic, od tega je bilo 2 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Kristina DOVIDIJA 32 glasov
2. Jožica SAPAČ 50 glasov
3. Milan HORVAT 78 glasov
4. Andrej BARBER 40 glasov
5. Karel RITUPER 25 glasov
6. Nada HORVAT 27 glasov
7. Štefan HORVAT 22 glasov
8. Geza GABOR 16 glasov
9. Jožefa SAPAČ 0 glasov
10. Mira FRIDRICH 33 glasov
11. Štefan ŽGANJAR 64 glasov
12. Jana DRVARIČ 23 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Markišavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Milan HORVAT, roj. 17. 9. 1968, Markišavci 5
2. Štefan ŽGANJAR, roj. 29. 11. 1970, Markišavci 42
3. Jožica SAPAČ, roj. 26. 4. 1964, Markišavci 20
4. Andrej BARBER, roj. 1. 9. 1974, Markišavci 21
5. Mira FRIDRICH, roj. 5. 2. 1954, Markišavci 27c

KRAJEVNA SKUPNOST NEMČAVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Nemčavci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 216 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 150 glasovnic, od tega je bilo 3 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Aleksandra SOVJAK 39 glasov
2. Metka POLANŠČEK 46 glasov
3. Dejan BURNIK 107 glasov
4. Matejka KOLAR 31 glasov
5. Silvo ŠNEPF 63 glasov
6. Drago KELEMEN 77 glasov
7. Štefan BARBARIČ 79 glasov
8. Karel FUJS 38 glasov
9. Dušan BENCIK 68 glasov
10. Nina SEVER 46 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Nemčavci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dejan BURNIK, roj. 30. 9. 1978, Nemčavci 2/i
2. Štefan BARBARIČ, roj. 5. 12. 1946, Nemčavci 20
3. Drago KELEMEN, roj. 2. 3. 1960, Nemčavci 21a
4. Dušan BENCIK, roj. 15. 1. 1958, Nemčavci 2/a
5. Silvo ŠNEPF, roj. 15. 10. 1967, Nemčavci 33

KRAJEVNA SKUPNOST POLANA
I. Na območju Krajevne skupnosti Polana je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 190 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev

II. Oddanih je bilo 136 glasovnic, od tega je bilo 1 glasov-
nic neveljavnih.

III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Karel OUČEK 60 glasov
2. Nina SEVER 48 glasov
3. Vesna PAVEL 13 glasov
4. Karel GJERGEK 58 glasov
5. Tomislav FARIČ 25 glasov
6. Alfred ČASAR 54 glasov
7. Rok ŠIFTAR 43 glasov
8. Karel ZELKO 35 glasov
9. Andrej CIPOT 47 glasov
10. Edita CAR 55 glasov
11. Robert RITUPER 33 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Polana izvoljeni naslednji kandidati:

1. Karel OUČEK, roj. 18. 8. 1962, Polana 18a
2. Karel GJERGEK, 25. 3. 1953, Polana 43a
3. Edita CAR, roj. 26. 12. 1957, Polana 1
4. Alfred ČASAR, roj. 14. 7. 1966, Polana 1b
5. Nina SEVER, roj. 20. 2. 1985, Polana 27

KRAJEVNA SKUPNOST PUŠČA
I. Na območju Krajevne skupnosti Pušča je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 407 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 296 glasovnic, od tega je bilo 9 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Borut HORVAT 61 glasov
2. Karel BAJIČ 95 glasov
3. Ivan HORVAT 97 glasov
4. Ignac HORVAT 125 glasov
5. Dejvid HORVAT 134 glasov
6. Goran HORVAT 100 glasov
7. Santana HORVAT 41 glasov
8. Fredi MURTIČ 63 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Pušča izvoljeni naslednji kandidati:

1. Dejvid HORVAT, roj. 17. 1. 1976, Pušča, Bela ulica 18a
2. Ignac HORVAT, roj. 6. 7. 1963, Pušča, Ulica ob kape-

lici 49
3. Goran HORVAT, roj. 15. 11. 1970, Pušča, Bela ulica 20
4. Ivan HORVAT, roj. 19. 8. 1963, Pušča, Glavna ulica 47
5. Karel BAJIČ, roj. 15. 7. 1958, Pušča, Nova ulica 2

KRAJEVNA SKUPNOST RAKIČAN
I. Na območju Krajevne skupnosti Rakičan je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1177 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 683 glasovnic, od tega je bilo 16 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Petra JAUK 179 glasov
2. Aleksandra GERENDAJ 151 glasov
3. Milan BAGARI 337 glasov
4. Milena PETERKA 180 glasov
5. Milan ŽIŽEK 217 glasov
6. Janja GORZA 91 glasov
7. Marina CIGUT 149 glasov
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8. Cvetka ŠČANČAR 129 glasov
9. Štefan KAVAŠ 188 glasov
10. Jožef EMBERŠIČ 174 glasov
11. Matjaž DURIČ 385 glasov
12. David ŠEBJAN 293 glasov
13. Marjan ŠERNEK 230 glasov
14. Tamara KEŽMAH 63 glasov
15. Ivan KAROLI 348 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Rakičan izvoljeni naslednji kandidati:

1. Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, Rakičan, Panonska 
ulica 114

2. Ivan KAROLI,roj. 6. 4. 1942, Rakičan, Panonska 
ulica 24

3. Milan BAGARI, roj. 20. 4. 1968, Rakičan, Cvetkova 
ulica 24

4. David ŠEBJAN, roj. 9. 11. 1976,Rakičan, Prešernova 
ulica 9

5. Marjan ŠERNEK, roj. 16. 7. 1970, Rakičan, Cvetkova 
ulica 59

6. Milan ŽIŽEK, roj. 5. 4. 1969, Rakičan, Zvezna ulica 15
7. Štefan KAVAŠ, roj. 19. 9. 1959, Rakičan, Partizanska 

ulica 32

KRAJEVNA SKUPNOST SATAHOVCI
I. Na območju Krajevne skupnosti Satahovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 255 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 148 glasovnic, od tega je bilo 19 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Igor ERJAVEC 45 glasov
2. Nuša ERJAVEC 50 glasov
3. Ciril MARTINEC 54 glasov
4. Marko RUŽIČ 80 glasov
5. Martina JABLANOVEC 58 glasov
6. Marjan MARTINEC 51 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Satahovci izvoljeni naslednji kandidati:

1. Marko RUŽIČ, roj. 27. 6. 1987, Satahovci 59a
2. Martina JABLANOVEC, roj. 8. 11. 1992, Satahovci 39
3. Ciril MARTINEC, roj. 6. 7. 1953, Satahovci 58a
4. Marjan MARTINEC, roj. 16. 6. 1946, Satahovci 51
5. Nuša ERJAVEC, 4. 5. 1993, Satahovci 58d

KRAJEVNA SKUPNOST VEŠČICA
I. Na območju Krajevne skupnosti Veščica je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 378 volivcev
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev
II. Oddanih je bilo 212 glasovnic, od tega je bilo 9 glasov-

nic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Bela KUZMIČ 67 glasov
2. Jožefa PERKIČ 58 glasov
3. Dezider ŠOOŠ 120 glasov
4. Karel KOSEDNAR 85 glasov
5. Jožef DRAŠKOVIČ 104 glasov
6. Damir BANFI 102 glasov
7. Ana Mari PANKER 67 glasov
8. Martina FELKAR 125 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 

volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti 
Veščica izvoljeni naslednji kandidati:

1. Martina FELKAR, roj. 31. 10. 1987, Veščica 15
2. Dezider ŠOOŠ, roj. 9. 5. 1945, Veščica 4d
3. Jožef DRAŠKOVIČ, roj. 9. 5. 1968, Veščica 36
4. Damir BANFI, roj. 21. 4. 1951, Veščica 17
5. Karel KOSEDNAR, roj. 26. 2. 1960, Veščica 45a

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT CENTER
I. Na območju Mestne četrti Center je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 4138 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev
II. Oddanih je bilo 1895 glasovnic, od tega je bilo 263 

glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Janez ZRIM 226 glasov
2. Ana KUHAR 282 glasov
3. Robert ŽIŽEK 521 glasov
4. Terezija OŠLAJ 145 glasov
5. David ASTER 181 glasov
6. Jože STVARNIK 506 glasov
7. Dušan ŠULEK 116 glasov
8. Marjeta CIZ 225 glasov
9. Elizabeta ROŽMAN 404 glasov
10. Anton SLAVIC 650 glasov
11. Bernarda KOVAČ 192 glasov
12. Bernarda BARBARIČ BRATINA 292 glasov
13. Manuela KORPIČ 230 glasov
14. Iztok ZRINSKI 496 glasov
15. Žužana SEČKO 214 glasov
16. Daniela MÖREC 375 glasov
17. Ernest EBENŠPANGER 438 glasov
18. Angela NOVAK 482 glasov
19. Alekseja OBAL 236 glasov
20. Helena JAKIČ 111 glasov
21. Gerd Anton HORVAT 102 glasov
22. Suzana ZEKOVIĆ 269 glasov
23. Marko HORVAT 262 glasov
24. Janez ŠIJANEC 211 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Center 
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Anton SLAVIC, roj. 24. 8. 1949, Murska Sobota, Graj-
ska ulica 11

2. Robert ŽIŽEK, roj. 14. 4. 1962, Murska Sobota, Ulica 
Nikole Tesla 7

3. Jože STVARNIK, roj. 6. 5. 1946, Murska Sobota, Slom-
škova ulica 68

4. Iztok ZRINSKI, roj. 8. 2. 1962, Murska Sobota, Gre-
gorčičeva ulica 25

5. Angela NOVAK, roj. 17. 10. 1943, Murska Sobota, 
Staneta Rozmana 5

6. Ernest EBENŠPANGER, roj. 17. 9. 1939, Murska So-
bota, Zelena ulica 37

7. Elizabeta ROŽMAN, roj. 22. 3. 1947, Murska Sobota, 
Staneta Rozmana 4

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT LEDAVA
I. Na območju Mestne četrti Ledava je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1265 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev
II. Oddanih je bilo 580 glasovnic, od tega je bilo 67 gla-

sovnic neveljavnih.
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III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branko ČASAR 176 glasov
2. Lea FRIŠKIČ 191 glasov
3. Karmen KUSTEC 127 glasov
4. Milan SEČKO 141 glasov
5. Marjeta OBAL 161 glasov
6. Jožef KUHAR 130 glasov
7. Zlata FICKO 125 glasov
8. Tatjana MAJERIČ MAČEK 119 glasov
9. Boštjan ČASAR 94 glasov
10. Štefan BOŽANOVIČ 138 glasov
11. Cvetka ŠKAFAR 153 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Ledava 
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Lea FRIŠKIČ, roj. 18. 7. 1960, Murska Sobota, Len-
davska ulica 51

2. Branko ČASAR, roj. 2. 12. 1955, Murska Sobota, Len-
davska ulica 35/a

3. Marjeta OBAL, roj. 11. 2. 1952, Murska Sobota, Len-
davska ulica 19a

4. Cvetka ŠKAFAR, roj. 15. 10. 1958, Murska Sobota, 
Lendavska ulica 45b

5. Milan SEČKO, roj. 13. 11. 1964, Murska Sobota, Len-
davska ulica 17b

6. Štefan BOŽANOVIČ, roj. 3. 8. 1948, Murska Sobota, 
Klavniška ulica 9

7. Jožef KUHAR, roj. 5. 4. 1948, Murska Sobota, Leda-
vsko naselje 36

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARK
I. Na območju Mestne četrti Park je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1804 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev
II. Oddanih je bilo 916 glasovnic, od tega je bilo 87 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Klavdija ZVER 279 glasov
2. Nada KUHAR 288 glasov
3. Borut KLEPEC 311 glasov
4. Alenka GLAVAČ GERŠANOV 283 glasov
5. Neno KOZAR 148 glasov
6. Jožica FIŠER 331 glasov
7. Biljana KRAMBERGER 172 glasov
8. Ana ĐURINEK 130 glasov
9. Nikolaj HOCHSTETTER 312 glasov
10. Karel ČASAR 155 glasov
11. Igor VITEZ 287 glasov
12. Zoran HOBLAJ 297 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Park 
izvoljeni naslednji kandidati:

1. Jožica FIŠER, roj. 21. 2.1941, Murska Sobota, Naselje 
ljudske pravice 40

2. Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10. 1945, Murska 
Sobota, Ciril Metodova 11

3. Borut KLEPEC, roj. 8. 10. 1966, Murska Sobota, Mi-
klošičeva ulica 23

4. Zoran HOBLAJ, roj. 3. 11. 1967, Murska Sobota, Šol-
sko naselje 10

5. Nada KUHAR, roj. 4. 1. 1960, Murska sobota, Mikloša 
Kuzmiča 31

6. Igor VITEZ, roj. 22. 6. 1957, Murska Sobota, Štefana 
Kuzmiča 25

7. Alenka GLAVAČ GERŠANOV, roj. 20. 5. 1965, Murska 
Sobota, Severjeva 1

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT PARTIZAN
Na podlagi 41., 93., 99. in 112. člena Zakona o lokalnih 

volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je 
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota na 
7. seji dne 8. 10. 2014 sprejela

s k l e p
o razveljavitvi glasovanja za člane sveta  

Mestne četrti PARTIZAN v drugi volilni enoti  
in o razpisu ponovnih volitev

1. Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobo-
ta (v nadaljevanju: OVK) razveljavlja glasovanje za člane sveta 
Mestne četrti Partizan z dne 5. 10. 2014 v drugi volilni enoti na: 
volišču št. 15 Partizan I in na volišču št. 16 Partizan II.

2. OVK razpisuje ponovne volitve za navedeni volišči 
dne 19. 10. 2014, istočasno z drugim krogom volitev župana 
Mestne občine Murska Sobota.

3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

MURSKA SOBOTA MESTNA ČETRT TUROPOLJE
I. Na območju Mestne četrti Turopolje je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1262 volivcev
b) glasovalo s potrdili  0 volivcev
II. Oddanih je bilo 723 glasovnic, od tega je bilo 41 gla-

sovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

1. Urška FERENCEK 318 glasov
2. Helena NEMEC 310 glasov
3. Jasna LOVRENČIČ 344 glasov
4. Andrej KUHAR 296 glasov
5. Helena FRUMEN 377 glasov
6. Štefan LUK 223 glasov
7. Ana SAPAČ 312 glasov
8. Mirko BOŽIČ 207 glasov
9. Irena ŠILC 174 glasov

IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je občinska 
volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Mestne četrti Turo-
polje izvoljeni naslednji kandidati:

1. Helena FRUMEN, roj. 12. 6. 1948, Murska Sobota, 
Jakobovo naselje 44

2. Jasna LOVRENČIČ, roj. 9. 7. 1959, Murska Sobota, 
Zorana Velnarja 36

3. Urška FERENCEK, roj. 11. 12. 1986, Murska Sobota, 
Cvetna ulica 22

4. Ana SAPAČ, roj. 11. 12. 1947, Murska Sobota, Kaju-
hova ulica 44

5. Helena NEMEC, roj. 12. 4. 1960, Murska Sobota, 
Tomšičeva ulica 20

6. Andrej KUHAR, roj. 22. 9. 1951, Murska Sobota, Zo-
rana Velnarja 41

7. Štefan LUK, roj. 21. 7. 1958, Murska Sobota, Jakobovo 
naselje 29

Št. 041-0020/2014-130
Murska Sobota, dne 8. oktobra 2014

Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota

Predsednik
Bojan Žunič l.r.

ČLANI:
Kristina Šooš Trajbarič
Alenka Ratnik l.r.
Drago Vigali l.r.
Nina Penhofer
Zvonko Brenčič l.r.
Metka Obal
Tina Zver l.r.



Stran 8350 / Št. 74 / 17. 10. 2014 Uradni list Republike Slovenije

ODRANCI

3109. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena 
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski 
svet Občine Odranci na 25. seji dne 30. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 

2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2014 (Urad-

ni list RS, št. 20/14) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako 
da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.465.158,10

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.361.617,00

70 DAVČNI PRIHODKI 942.092,00

700 Davki na dohodek in dobiček 859.347,00

703 Davki na premoženje 74.545,00

704 Domači davki na blago 
in storitev 8.200,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 419.525,00

710 Udeležba na dobičku 
in dohodki od premoženja 26.580,00

711 Takse in pristojbine 500,00

712 Denarne kazni 5.550,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 500,00

714 Drugi nedavčni prihodki 386.395,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 32.785,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 85,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 32.700,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.033.256,10

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 218.195,00

741 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna in sredstev 
proračuna EU 815.061,10

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 37.500,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 37.500,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.542.600,26
40 TEKOČI ODHODKI 442.910,26

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 104.964,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 15.553,00
402 Izdatki za blago in storitve 305.472,00
403 Plačila domačih obresti 16.270,00
409 Rezerve 651,26

41 TEKOČI TRANSFERI 509.974,00
410 Subvencije 400,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 333.405,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam 47.058,00
413 Drugi tekoči domači transferi 129.111,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.584.466,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.584.466,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.250,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 2.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.000,00

III. PRORAČUNSKI – 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –77.442,16

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV (441) 0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA … (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 56.100,00
55 ODPLAČILO DOLGA 56.100,00

550 Odplačilo domačega dolga 56.100,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII. -II.-V.-VIII.) –133.542,16

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –56.100,00
XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+VII.-VIII.–IX.) 77.442,16
STANJE SREDSTEV  NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 133.542,16

«
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 155-25/2014
Odranci, dne 30. septembra 2014

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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3110. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Odranci

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Odranci

Občinska volilna komisija Občine Odranci je na seji dne 
5. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana 
občine, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana 
Občine Odranci.

Pritožb ni bilo, zato je izid sledeči:
1. Na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico 

voliti skupaj 1401 volivcev vpisanih v volilni imenik.
2. Glasovalo je skupaj 606 volivcev ali 43,25 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a. 606 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku.
b. 0 volivcev glasovalo s potrdili.
Za volitve župana Občine Odranci je bilo oddanih 606 

glasovnic, od tega je bilo 40 glasovnic neveljavnih. Kandidat 
za župana je prejel naslednje število glasov:

Št. glasov  %
Ivan Markoja 566 100

Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 107. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Odranci 
izvoljen:

IVAN MARKOJA, roj. 22. 1. 1950, Odranci, Ravenska 
ulica 52.

Št. 17/2014-OVK
Odranci, dne 7. oktobra 2014

Predsednica OVK:
Agata Sardelič l.r.

3111. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Odranci

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov  

Občinskega sveta Občine Odranci

Občinska volilna komisija Občine Odranci je na seji dne 
5. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov 
volilnih enot pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov 
Občinskega sveta Občine Odranci na lokalnih volitvah 5. oktob-
ra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane 
Občinskega sveta Občine Odranci.

VOLILNA ENOTA ŠT  001 
Od 460  volivcev je glasovalo 226 volivcev (49,13  %).
Število neveljavnih glasov: 0
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Število glasov  %
1. Ciril Kavaš 69 12,55
2. Lidija Litrop 48 8,73
3. Erika Vegič 68 12,36
4. Elizabeta Grabnar 124 22,55
5. Jožef Maučec 147 26,73
6. Branko Ferenčak 94 17,09

550 100,00

VOLILNA ENOTA   002 
Od 471  volivcev je glasovalo 196 volivcev (41,61  %)
Število neveljavnih glasov: 3 
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Število glasov  %

1. Anita Kociper 122 25,79

2. Roman Kavaš 92 19,45

3. Štefan Bogdan 141 29,81

4. Damjan Zakojč 67 14,16

5. Majda Kavaš 51 10,78

473 100,00

VOLILNA ENOTA   003 
Od 470 volivcev je glasovalo 184 volivcev ( 39,15  %)
Število neveljavnih glasov: 2
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Število glasov  %

1. Marjan Marič 140 30,57

2. Štefan Kavaš 33 7,21

3. Ivanka Tompa 144 31,44

4. Milena Žižek Košič 22 4,80

5. Vladimir Balažic 119 25,98

458 100,00

Občinska volilna komisija Odranci je na podlagi 11. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 
45/08 in 83/12) ugotovila, da so za člane občinskega sveta 
Občine Odranci izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 001

1. Jožef Maučec roj. 21.6.1962, Odranci, 
Sevranska ulica 21

2. Elizabeta Grabnar roj. 20.8.1969, Odranci, 
Sevranska ulica 4

3. Branko Ferenčak roj. 7.2.1974, Odranci, 
Panonska ulica 24

VOLILNA ENOTA 002

1. Štefan Bogdan roj. 5. 10. 1975, Odranci, 
Mladinska ulica 6

2. Anita Kociper roj. 26. 3. 1989, Odranci, 
Ravenska ulica 58

3. Roman Kavaš roj. 4. 11. 1971, Odranci, 
Ravenska ulica 64a

VOLILNA ENOTA 003

1. Ivanka Tompa roj. 20. 7. 1950, Odranci, 
Ul. Štefana Kovača 35

2. Marjan Marič roj. 31. 1. 1970, Odranci, 
Mlinska ulica 10a

3. Vladimir Balažic roj. 19. 6. 1958, Odranci, 
Mlinska ulica 7

Št. 18/2014-OVK
Odranci, dne 7. oktobra 2014

Predsednica OVK
Agata Sardelič l.r.
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OSILNICA

3112. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Osilnica

Na podlagi 90. člena Zakon o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 
45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Osilnica 
sestavila

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica

Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni 
seji dne 5. in 6. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu 
volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih 
volitvah župana Občine Osilnica dne, 5. oktobra 2014, ugo-
tovila:

I.
1. Na volitvah dne 5. oktober 2014 je imelo pravico voliti 

364 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 288 volivcev ali 79,12 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 286 volivcev glasovalo na voliščih in
– 2 volivca sta glasovala na domu.

II.
Za volitve župana Občinskega sveta Občine Osilnica je 

bilo oddanih 288 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred 

imeni kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti 
volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 282 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

kandidat št. glasov  % glasov

1. ANTUN VOLF 187 66,31

2. SANDA ŽURGA  95 33,69

III.
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z 

določbami 41. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV 
UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
– UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana Občine 
Osilnica izvoljen naslednji kandidat:

ANTUN VOLF
rojen 4. decembra 1960, stanujoč na naslovu Sela 25, 

1337 Osilnica,
ker je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-0004/2014/169
Osilnica, dne 6. oktobra 2014

Blaž Volf l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Osilnica

3113. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Osilnica

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV UPB3 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 
45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Osilnica 
sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine 

Osilnica

Občinska volilna komisija Občine Osilnica je na redni seji 
dne 5. in 6. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih 
odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah članov 
Občinskega sveta Občine Osilnica dne 5. oktobra 2014, ugotovila:

I.
1. Na volitvah dne 5. oktober 2014 je imelo pravico voliti 

364 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 288 volivcev ali 79,12 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od tega je:
– 286 volivcev glasovalo na voliščih in
– 2 volivca sta glasovala na domu.

II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Osilnica je 

bilo oddanih 288 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred 

imeni kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti 
volje volivca, je bilo 6 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih je bilo 282 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

kandidat št. glasov  % glasov
1. ŽELJKO KNAUS 161 57,09
2. ANICA MARIJA OŽBOLT 105 37,23
3. MILENKA KOVAČ  76 26,95
4. BRANKO OSVALD 166 58,87
5. ANKICA KONEČNIK  76 26,95
6. ZVONKO ŽAGAR  148 52,48
7. MIRJANA ŠERCER  153 54,26
8. METOD MAROLT  134 47,52
9. ANICA RUGOLE  152 53,90
10. ANAMARIJA ŠTIMEC  166 58,87
11. STANKO JANEŠ  98 34,75
12. DANICA ŠTIMAC 133 47,16
13. MIHA KONEČNIK  59 20,92

III.
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je skladno z 

določbami 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ZLV UPB3 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3, 
45/08 in 83/12) ugotovila, da so za člane Občinskega sveta 
Občine Osilnica izvoljeni naslednji kandidati:

1. BRANKO OSVALD, roj. 17. 10. 1966, Osilnica 30, 1337 
Osilnica

2. ANAMARIJA ŠTIMEC, roj. 22. 7. 1952, Mirtoviči 2, 
1337 Osilnica

3. ŽELJKO KNAUS, roj. 15. 2. 1954, Ribjek 2a, 1337 
Osilnica

4. MIRJANA ŠERCER, roj. 3. 7. 1969, Bosljiva Loka 17, 
1337 Osilnica

5. ANICA RUGOLE, 21. 1. 1961, Bosljiva Loka 15a, 1337 
Osilnica

6. ZVONKO ŽAGAR, 27. 8. 1963, Bosljiva Loka 12a, 
1337 Osilnica

7. METOD MAROLT, 26. 2. 1978, Padovo pri Osilnici 9, 
1337 Osilnica.

Št. 041-0004/2014/170
Osilnica, dne 6. oktobra 2014

Blaž Volf l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Osilnica
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PODČETRTEK

3114. Poročilo o izidu volitev župana, volitev 
v občinski svet in volitev v svete krajevnih 
skupnosti Občine Podčetrtek

Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 45/08, 83/12) in zapisnika o delu Občinske volilne 
komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na vo-
litvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 5. 10. 
2014, sestavila

I. 
POROČILO O IZIDU VOLITEV  

ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK

1.
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2917 

glasovalo 1371 volivcev, kar znaša 47,00 % vseh volilnih upra-
vičencev.

2.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1371 glasovnic, 

od tega je bilo 92 neveljavnih in 1279 veljavnih glasovnic.

Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA je dobil 1279 glasov, kar znaša 100 % 

veljavnih glasov.

3.
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 

107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 45/08, 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Pod-
četrtek izvoljen

PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imeno 20, 
3254 Podčetrtek

II.  
POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET

Občinska volilna komisija Podčetrtek je pri ugotavljanju 
izida glasovanja za člane občinskega sveta uporabila 14. člen 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 
45/08, 83/12).

V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2917 
glasovalo 1371 volivcev, kar znaša 47,00 % vseh volilnih upra-
vičencev.

Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1371 gla-
sovnic, od tega je bilo 50 neveljavnih in 1321 veljavnih glasovnic.

V volilni enoti, ki obsega območje celotne občine Podče-
trtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Posamezne liste 
kandidatov so dobile naslednje število glasov in mandatov:

IME LISTE ŠTEVILO GLASOV  % GLASOV ŠT. MANDATOV

1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 84 6.36 0

2. LISTA ZA KS POLJE OB SOTLI 110 8,33 1

3. LISTA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK 190 14,38 2

4. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 258 19,53 3

5. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 26 1,97 0

6. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

120 9,08 1

7. LISTA ZA KS PRISTAVO 105 7,95 1

 8. ROD – LISTA ZA RAZVOJ IN OBNOVO DOMA 297 22,48 3

 9. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 131 9,92 1

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Zlatko Juričan, Polje ob Sotli 10, 3255 Buče
iz Liste za KS Polje ob Sotli

2. Blaž Šelekar, Imeno 76, 3254 Podčetrtek
3. mag. Darija Štraus Trunk, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
iz Liste za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek

4. Aleš Drozg, Pristava pri Mestinju 40 b, 3253 Pristava 
pri Mestinju

5. mag. Marko Jurak, Sela 3, 3254 Podčetrtek
6. Ana Koprivc, Pristava pri Mestinju 41 c, 3253 Pristava 

pri Mestinju
iz liste Slovenska demokratska stranka

7. Marjan Aralica, Cesta na grad 6, 3254 Podčetrtek
iz liste Demokratična stranka upokojencev Slovenije

8. Gojko Lončarič, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava 
pri Mestinju

iz Liste za KS Pristavo

9. Zdravko Počivalšek, Olimje 58, 3254 Podčetrtek
10. Vladimir Hrovatič, Trška cesta 80, 3254 Podčetrtek
11. Sabina Pavčnik, Slake 7, 3254 Podčetrtek
iz liste ROD – Lista za razvoj in obnovo doma

12. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri 
Mestinju

iz liste Socialni demokrati

III.  
1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 

SKUPNOSTI PODČETRTEK

1.
V Krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila 

volivcev 907, glasovalo 421 volivcev, kar znaša 46,42 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 421 glasovnic, od tega je bilo 25 neveljavnih in 396 ve-
ljavnih glasovnic.
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3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 
83/12).

V štirih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Podčetrtek 
se je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Lidija Renier, Trška cesta 35, 3254 Podčetrtek
2. Martin Jurak, Trška cesta 49, 3254 Podčetrtek
3. Urban Rudi Videtič, Trška cesta 45 a, 3254 Podčetrtek
4. Bojan Motoh, Slake 38, 3254 Podčetrtek
5. Miran Prebil, Imeno 65, 3254 Podčetrtek
6. Jože Sinkovič, Imeno 14, 3254 Podčetrtek
7. Marija Omerzu, Imeno 25, 3254 Podčetrtek
8. Ivan Kolar, Golobinjek ob Sotli 13, 3254 Podčetrtek

2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI

1.
V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega šte-

vila volivcev 377, glasovalo 174 volivcev, kar znaša 46,16 % 
vseh volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je 

bilo oddanih 174 glasovnic, od tega so bile 4 neveljavne in 
170 veljavnih glasovnic.

3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona 
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 
83/12).

V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli 
se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Boštjan Hostnik, Polje ob Sotli 22, 3255 Buče
2. Miran Filipančič, Sedlarjevo 13, 3255 Buče
3. Helena Avgustinčič, Sedlarjevo 8, 3255 Buče
4. Albin Kidrič, Prelasko 15, 3255 Buče
5. Klavdija Plevnik, Brezovec pri Polju 14, 3255 Buče
6. Sašo Verbošek, Brezovec pri Polju 29 a, 3255 Buče
7. Jožef Lebič, Lastnič 71, 3255 Buče
8. Anica Šarlah, Lastnič 51, 3255 Buče
9. Alenka Agrež, Lastnič 11, 3255 Buče

3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU

1.
V Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skup-

nega števila volivcev 903, glasovalo 427 volivcev, kar znaša 
47,29 % vseh volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je 

bilo oddanih 426 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 
413 veljavnih glasovnic.

3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).

V devetih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Pristava 
pri Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Uroš Cverlin, Pristava pri Mestinju 41 a, 3253 Pristava 

pri Mestinju
2. Franc Čokl, Jerčin 17, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Srečko Šket, Sodna vas 30, 3253 Pristava pri Mestinju
4. Srečko Gobec, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri 

Mestinju
5. Stanko Kovač, Roginska Gorca 11, 3253 Pristava pri 

Mestinju
6. Darko Guzej, Sv. Ema 8 d, 3253 Pristava pri Mestinju
7. Stanko Stres ml., Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Me-

stinju
8. Damjan Cverlin, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Josip Špoljar, Vonarje 21, 3253 Pristava pri Mestinju

4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI VIRŠTANJ

1.
V Krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila vo-

livcev 497, glasovalo 219 volivcev, kar znaša 44,07 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 219 glasovnic, od tega je bilo 7 neveljavnih in 212 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).

V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Virštanj se je 
volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Jani Toplišek, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
2. Andrejka Štraus Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
3. Anton Šarlah, Virštanj 46, 3254 Podčetrtek
4. Tone Bovha, Verače 4, 3254 Podčetrtek
5. Nada Kodrin, Verače 43, 3254 Podčetrtek
6. Maks Jurak, Sela 7, 3254 Podčetrtek
7. Albin Leskovšek, Sela 1, 3254 Podčetrtek
8. Franc Jug, Gostinca 19, 3261 Lesično
9. Drago Brilej, Pristava pri Lesičnem 9 a, 3261 Lesično

5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE 
SKUPNOSTI OLIMJE

1.
V Krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila vo-

livcev 233, glasovalo 130 volivcev, kar znaša 55,80 % vseh 
volilnih upravičencev.

2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo 

oddanih 130 glasovnic, od tega so bile 3 neveljavne in 127 ve-
ljavnih glasovnic.

3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glaso-

vanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12).

V eni volilni enoti v Krajevni skupnosti Olimje se je volilo 
5 članov sveta krajevne skupnosti.

Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Marko Žolger, Olimje 93, 3254 Podčetrtek
2. Andrej Gobec, Olimje 41, 3254 Podčetrtek
3. Asunta Ježovnik, Olimje 90, 3254 Podčetrtek
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4. Izidor Košak, Rudnica 9, 3254 Podčetrtek
5. Anton Šoštarič, Olimje 106, 3254 Podčetrtek.

Št. 040-0001/2014-14
Podčetrtek, dne 7. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Podčetrtek
Predsednica

Gabrijela Omerzu Geršak l.r.

RAZKRIŽJE

3115. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine 
Razkrižje

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska 
volilna komisija Občine Razkrižje objavlja

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje je na seji dne 
7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugota-
vljanju izida glasovanja za župana Občine Razkrižje na rednih 
lokalnih volitvah 5. 10. 2014, ugotovila:

I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 

1117 volivcev. Glasovalo je skupaj 758 ali 67,86 %, od tega 
757 na voliščih, vključno s predčasnim glasovanjem in glaso-
vanjem na domu, ter 1 z glasovanjem po pošti. S potrdilom 
ni glasoval nihče. Od skupno oddanih 758 glasovnic je bilo 
753 veljavnih in 5 neveljavnih.

II.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov, oddanih na 

veljavnih glasovnicah:

Št. Kandidat Predlagatelj Število
glasov

Odstotek
glasov

1. RAJKO ŠIMONKA NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 258 34,26 %

2. STANKO IVANUŠIČ Božica Ceković Budinski In Skupina Volivcev 495 65,74 %

SKUPAJ 753 100,00 %

V skladu s 107. členom ZLV je Občinska volilna komisija 
Občine Razkrižje ugotovila, da je za župana Občine Razkrižje 
izvoljen STANKO IVANUŠIČ, roj. 1. 12. 1951, stanujoč v Ša-
farsko 42, 9246 Razkrižje, ki je dobil večino veljavnih glasov 
volivcev, ki so glasovali.

Št. 041-1/2014-236
Šafarsko, dne 7. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje

Marija Belovič l.r., predsednica
Aleksandra Stamničar Veronik l.r., 

namestnica predsednice
Suzana Vlatković l.r., članica
Barbara Fortner l.r., članica

Vida Žižek l.r., članica
Kristjan Rob l.r., namestnik članice

3116. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega 
sveta Občine Razkrižje

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) Občinska 
volilna komisija Občine Razkrižje objavlja

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev Občinskega sveta  

Občine Razkrižje

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje je na seji 
dne 7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta 
Občine Razkrižje na rednih lokalnih volitvah 5. 10. 2014, 
ugotovila:
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I.
Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo pravico glasovati 

1117 volivcev. Glasovalo je skupaj 758 ali 67,86 %, od tega 757 
na voliščih, vključno s predčasnim glasovanjem in glasovanjem 
na domu, ter 1 z glasovanjem po pošti. S potrdilom ni glasoval 
nihče. Od skupno oddanih 758 glasovnic je bilo 747 veljavnih 
in 11 neveljavnih.

II.
Kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:

Št. Kandidat Predlagatelj Število
glasov

Odstotek
glasov

1. IZIDOR NOVAK Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 351 8,37 %
2. SAŠA HORVAT ŠIMONKA STRANKA MIRA CERARJA 152 3,62 %
3. JOŽEF BARAT SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 174 4,15 %
4. DEJAN ROB Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 419 9,99 %
5. LJUDMILA ZANJKOVIČ SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 63 1,50 %
6. RAJKO ŠIMONKA NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 193 4,60 %
7. SIMON ZADRAVEC STRANKA MIRA CERARJA 173 4,12 %
8. ANTUN RASPOR Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 345 8,22 %
9. TADEJA IVEZIČ NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 208 4,96 %

10. ANDREJ NEMEC Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 329 7,84 %
11. KLEMENTINA ŠAFAR Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 367 8,75 %
12. VERA BENCEK Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 284 6,77 %
13. FRANC ŽIŽEK STRANKA MIRA CERARJA 182 4,34 %

14. JANKO SEVER DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 203 4,84 %

15. STANKO VOZLIČ SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 82 1,95 %
16. IRENA MAJERIČ STRANKA MIRA CERARJA 63 1,50 %
17. JOŽEF STAMNIČAR STRANKA MIRA CERARJA 115 2,74 %
18. MONIKA ZANJKOVIČ NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 107 2,55 %
19. JANI ŠČAVNIČAR SOCIALNI DEMOKRATI 92 2,19 %
20. TEREZIJA NEMEC Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 294 7,01 %

SKUPAJ 4196 100,00 %

III.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena ZLV je Občinska 

volilna komisija Občine Razkrižje ugotovila, da so za člane 
Občinskega sveta Občine Razkrižje, ki šteje 7 članov, izvoljeni 
naslednji kandidati, ki so dobili največ veljavnih glasov:

Mesto Kandidat Predlagatelj Število
glasov

Odstotek
glasov

1. DEJAN ROB Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 419 9,99 %
2. KLEMENTINA ŠAFAR Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 367 8,75 %
3. IZIDOR NOVAK Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 351 8,37 %
4. ANTUN RASPOR Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 345 8,22 %
5. ANDREJ NEMEC Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 329 7,84 %
6. TEREZIJA NEMEC Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 294 7,01 %
7. VERA BENCEK Stanko Ivanušič In Skupina Volivcev 284 6,77 %

Št. 041-1/2014-237
Šafarsko, dne 7. oktobra 2014

Občinska volilna komisija Občine Razkrižje

Marija Belovič l.r., predsednica
Aleksandra Stamničar Veronik l.r., 

namestnica predsednice
Suzana Vlatković l.r., članica
Barbara Fortner l.r., članica

Vida Žižek l.r., članica
Kristjan Rob l.r., namestnik članice
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STRAŽA

3117. Poročilo o izidu volitev za župana Občine 
Straža

P O R O Č I L O 
o izidu volitev za župana Občine Straža

Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 
6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in 
zapisnikov volilnih odborov na voliščih o ugotavljanju izida gla-
sovanja za volitve župana Občine Straža na volitvah 5. oktobra 
2014 in glasovanja po pošti

u g o t o v i l a
I.

Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 
3.213 volivcev, od tega:

a) 3.213 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.

II.
Za župana je glasovalo skupaj 1.984 volivcev ali 61,75 % 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.984 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.
Za volitve župana je bilo oddanih skupaj 1.984 glasovnic.
Od tega neveljavnih: 28
veljavnih: 1.956

III.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št. Kandidat Št. glasov
1 Marjan Ravbar 584
2 Franc Plut 164
3 Janez Jerič 140
4 Dušan Krštinc 1068
Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Za-

kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine 
Straža izvoljen:

DUŠAN KRŠTINC, roj. 30. 1. 1967, Straža, Na žago 7, 
ki je na glasovanju 5. 10. 2014 prejel večino veljavnih glasov 
volivcev, ki so glasovali.

IV.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, 

Alojzu Knaflju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandi-
datov za župana Občine Straža.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-25/2014-15
Straža, dne 6. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža

Roman Pulko l.r.

3118. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Straža

P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Občinskega sveta  

Občine Straža

Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 
6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in 

zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za 
volitve članov občinskega sveta na volitvah 5. oktobra 2014

u g o t o v i l a

I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti sku-

paj 3.213 volivcev, od tega:
a) 3.213 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1.984 volivcev ali 61.75 % od vseh 

volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.984 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem 

imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1984 

glasovnic, od tega je bilo
NEVELJAVNIH: 58
VELJAVNIH: 1.926
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:
Zap. 
št. Ime liste Št. 

glasov
1 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 

UPOKOJENCEV SLOVENIJE 174
2 »STRAŽA ZA VSE« 130
3 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA 521
4 SDS 173
5 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE 

STRAŽA 515
6 DSD 138
7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 201
8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 74

III.
Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število 

mandatov:
Št. 

mand. Št. Ime liste

1 1 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE

1 2 »STRAŽA ZA VSE«
4 3 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
1 4 SDS
4 5 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE 

STRAŽA
1 6 DSD
1 7 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
0 8 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov je dobila lista.

Skladno z 18. členom ZLV se mandati razdelijo po vr-
stnem redu na listah:

1 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
1 Borut Likar
2 Mateja Merlin
3 Dušan Dular
4 Lidija Plut

2 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA
1 Dušan Krštinc
2 Marija Mihelič
3 Albin Kregar
4 Lili Šiler
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3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 Alojz Knafelj

4 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-
CEV SLOVENIJE

1 Jana Tomc
5 SDS

1 Ivan Kopina
6 DSD

1 Andrej Radešček
7 »STRAŽA ZA VSE«

1 Janez Jerič

IV.
Svetniki, izvoljeni v Občinski svet Občine Straža na voli-

tvah 5. 10. 2014, so:
1. Borut Likar, roj. 2. 9. 1955, Stara cesta 25, 8351 Straža
2. Mateja Merlin, roj. 17. 5. 1968, Na žago 47, 8351 

Straža
3. Dušan Dular, roj. 14. 9. 1952, Jurka vas 33, 8351 

Straža
4. Lidija Plut, roj. 2. 2. 1977, Vavta vas 75, 8351 Straža
5. Dušan Krštinc, roj. 30. 1. 1967, Na žago 7, 8351 Straža
6. Marija Mihelič, roj. 17. 10. 1960, Pod Srobotnikom 39A, 

8351 Straža
7. Albin Kregar, roj. 28. 8. 1972, Pod Srobotnikom 55, 

8351 Straža
8. Lili Šiler, roj. 24. 8. 1968, Hruševec 55, 8351 Straža
9. Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953, Resa 24, 8351 Straža
10. Jana Tomc, roj. 22. 10. 1956, Gradiška ulica 39, 8351 

Straža
11. Ivan Kopina, roj. 28. 2. 1967, Rumanja vas 25A, 8351 

Straža
12. Andrej Radešček, roj. 3. 9. 1963, Jurka vas 6, 8351 

Straža
13. Janez Jerič, roj. 30. 3. 1960, Podreber 30, 8351 

Straža.

V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, 

Alojzu Knaflju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list 
kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Straža.

Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-25/2014-16
Straža, dne 6. oktobra 2014

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža

Roman Pulko l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

3119. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter - 
Vrtojba

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občin-
ska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba sestavila

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Šempeter - Vrtojba

Občinska volilna komisija Občine Šempeter - Vrtojba je na 
15. seji dne 8. 10. 2014 ugotovila izid glasovanja za župana in 
za člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba.

– IZIDI VOLITEV ŽUPANA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem 

imeniku za volitve župana Občine Šempeter - Vrtojba vpisanih 
5.426 volivcev.

Od teh jih je glasovalo 2.441 in to vključno na predčasnih 
volitvah, na dan glasovanja 5. 10. 2014 in po pošti.

Število volilnih upravičencev: 5.426

Skupaj glasovalo po imeniku: 2.441

Število oddanih glasov (za župane): 2.441

Število neveljavnih glasov (za župane): 34

Glasovalo s potrdilom (za župane): 0

Volilna udeležba (skupaj): 44,99 % 

(po pošti je glasoval 1 volivec, na predčasnih volitvah je 
glasovalo 114 volivcev).

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. 
glasov

Odstotek 
glasov

1. Milan Turk Pavel Černe in 
skupina volivcev 1.303 54,13 %

2. Dejan 
Koglot

SD – SOCIALNI 
DEMOKRATI 637 26,46 %

3. Dušan 
Bremec

Jasmina Bremec s 
skupino volivcev 199 8,27 %

4. Barbara 
Pavlin

Manja Durnik
s skupino volivcev 157 6,52 %

5. Karmen 
Gerbec

ZZP – ZVEZA 
ZA PRIMORSKO 111 4,61 %

Občinska volilna komisija je skladno s 107. členom Za-
kona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine 
Šempeter - Vrtojba izvoljen:

Milan Turk, rojen 8. 2. 1969, Na Pristavi 55, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, ki je na glasovanju dne 5. 10. 2014 prejel večino 
veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.

Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

– IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bilo v volilnem 

imeniku za volitve članov Občinskega sveta Občine Šempeter 
- Vrtojba vpisanih 5.426 volivcev.

Od teh jih je glasovalo 2.441 in to vključno na predčasnih 
volitvah, na dan glasovanja 5. 10. 2014 in po pošti.

Število volilnih upravičencev: 5.426

Skupaj glasovalo po imeniku: 2.441

Število oddanih glasov (za občinski svet): 2.441

Število neveljavnih glasov (za občinski svet): 49

Glasovalo s potrdilom (za občinski svet): 0

Volilna udeležba (skupaj): 44,99 % 

(po pošti je glasoval 1 volivec, na predčasnih volitvah je 
glasovalo 114 volivcev).
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Posamezne liste kandidatov v Občini Šempeter - Vrtojba 
so dobile naslednje število glasov:

Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 209  % glasov: 8.74 % Št. izvoljenih:1
Lista: 2 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 623  % glasov: 26.05 % Št. izvoljenih:5
Lista: 3 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 117  % glasov: 4.89 % Št. izvoljenih:1
Lista: 4 – LISTA MILANA TURKA
Skupno št. glasov: 615  % glasov: 25.71 % Št. izvoljenih:5
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 226  % glasov: 9.45 % Št. izvoljenih:1
Lista: 6 – LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
Skupno št. glasov: 155  % glasov: 6.48 % Št. izvoljenih:1
Lista: 7 – ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
Skupno št. glasov: 114  % glasov: 4.77 % Št. izvoljenih:0
Lista: 8 – LISTA BARBARE PAVLIN
Skupno št. glasov: 127  % glasov: 5.31 % Št. izvoljenih:1
Lista: 9 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 132  % glasov: 5.52 % Št. izvoljenih:1
Lista: 10 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 74   % glasov: 3.09  % Št. izvoljenih: 0

Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo 
v Občini Šempeter - Vrtojba listam kandidatov podeljenih 
16 mandatov v občinski svet, in sicer:

Število 
mandatov

Ime liste

1 DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

5 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
1 NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI
5 LISTA MILANA TURKA
1 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA
1 LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
0 ZZP – ZVEZA ZA PRIMORSKO
1 LISTA BARBARE PAVLIN
1 SMC – STRANKA MIRA CERARJA
0 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

16 SKUPAJ

Na podlagi navedenih rezultatov, upoštevaje pravilo pre-
ferenčnih glasov pri listi Priložnost ZA Prihodnost, so bili za 
člane Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba izvoljeni 
naslednji kandidati:

Lista: 1 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRAN-
KA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 209   % glasov: 8.74 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.
1  Jožef Batistič Izvoljen

Lista: 2 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 623   % glasov: 26.05 %  Št. izvoljenih: 5 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.
1  Dejan Koglot Izvoljen
2  Vlasta Mozetič Izvoljen
3  Jože Rupar Izvoljen

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.
4  Tina Gorkič Izvoljen
5  Stanislav Rijavec Izvoljen

Lista: 3 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DE-
MOKRATI
Skupno št. glasov: 117   % glasov: 4.89 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.

1  Marija Osvald Izvoljen

Lista: 4 – LISTA MILANA TURKA
Skupno št. glasov: 615   % glasov: 25.71 %  Št. izvoljenih: 5 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.
1  Milan Turk Izvoljen
2  Monika Gorjan Zavadlav Izvoljen
3  Ivo Podbersič Izvoljen
4  Alenka Poljšak Izvoljen
5  Darjo Fornazarič Izvoljen

Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRAN-
KA
Skupno št. glasov: 226   % glasov: 9.45 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.

1  Aljoša Makovec Izvoljen

Lista: 6 – LISTA PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST
Skupno št. glasov: 155   % glasov: 6.48 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.

3  Sebastjan Arčon Izvoljen

Lista: 8 – LISTA BARBARE PAVLIN
Skupno št. glasov: 127   % glasov: 5.31 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.

1  Barbara Pavlin Izvoljen
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Lista: 9 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
Skupno št. glasov: 132   % glasov: 5.52 %  Št. izvoljenih: 1 

Zap. št.  Kandidat Izv./žreb.

1  Nataša Valentinčič Izvoljen

Ker je na listi Priložnost ZA Prihodnost, Sebastjan Arčon 
prejel zadostno število preferenčnih glasov (19) in ker je tudi 
za samo listo bilo oddanih zadostno število preferenčnih glasov 
(48), je na podlagi 18. člena Zakona o lokalnih volitvah mandat, 
ki pripada tej listi, pripadel Sebastjanu Arčonu, ki je bila na listi 
pod zaporedno št. 3.

Občinska volilna komisija tekom priprav na volitve in na 
dan glasovanja ni zaznala nobenih nepravilnosti.

Občinska volilna komisija je dne 6. 10. 2014 prejela 
1 ugovor zoper delo volilnih odborov (98. člen ZLV). Občinska 
volilna komisija je ugovor obravnavala na seji dne 7. 10. 2014 
in odločila, da se ugovor zavrne kot neutemeljen.

Št. 04001-5/2014-72
Šempeter pri Gorici, dne 8. oktobra 2014

PREDSEDNICA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Nataša Pavlin Rogelja l.r.

NAMESTNIK PREDSEDNICE 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Andrej Čotar l.r.

ČLANICA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Jana Valenčak l.r.

NAMESTNICA ČLANICE 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Nika Vičič l.r.

ČLAN 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Silvo Kokot l.r.

NAMESTNICA ČLANA 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Katarina Grmek l.r.

ČLAN 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Igor Borut Fiorelli l.r.

NAMESTNICA ČLANA  
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Maja Kerševan l.r.

ŠENTRUPERT

3120. Poročilo o izidu volitev župana Občine 
Šentrupert

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Šentrupert

Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na podlagi 
85., 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisni-
kov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotavljanju izida 
glasovanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014 na 10. seji dne 
8. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za 
župana Občine Šentrupert.

I.
V volilni imenik občine Šentrupert je bilo vpisanih 

1.965 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 1.026 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 1.026 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, ker so bile prazne oziroma ker ni 

bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj 20.
Veljavnih je bilo 1.006 glasovnic.

II.
Kandidata za župana Občine Šentrupert sta prejela na-

slednje število glasov:

Mesto Kandidat Predlagatelj Št. glasov  % glasov

1. Rupert Gole Jože Zaplatar in skupina volivcev 897 89.17

2. Denis Lesjak Slovenska demokratska stranka - SDS 109 10.83

III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, 

predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od 
volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora 
zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.

IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana 

Občine Šentrupert izvoljen:
RUPERT GOLE, roj. 17. 9. 1971, stanujoč Mali Cirnik pri 

Šentjanžu 11a, 8232 Šentrupert.

V.
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije, na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si, 
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objavljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šen-
trupert.

Št. 041-0002/2014-25
Šentrupert, dne 8. oktobra 2014

Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

Člani OVK:
Breda Vojnovič l.r.
Tanja Us Pavlin l.r.
Mateja Prijatelj l.r.

3121. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta Občine Šentrupert

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov  

Občinskega sveta Občine Šentrupert

Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na podlagi 
85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in na podlagi zapisnikov 
o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvi izidov glaso-

vanja na rednih volitvah 5. oktobra 2014 na 10. seji dne 8. 10. 
2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane 
Občinskega sveta Občine Šentrupert.

I.
V volilni imenik Občine Šentrupert je bilo vpisanih 

1.965 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 1.026 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Skupno je glasovalo 1.026 volivcev.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 

1.026 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, 

kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je 
bilo neveljavnih 24 glasovnic.

III.
VOLILNA ENOTA 01
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 240 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 124 vo-

livcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 124 volivcev.
e. Oddanih je bilo 124 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 117 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 117.

Zap. št. Kandidat Ime liste / predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Jože Zaplatar Mirko Koritnik in skupina volivcev 86 73.50

2. Aleš Repovž NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 31 26.50

IV.
VOLILNA ENOTA 02
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 386 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 173 vo-

livcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 173 volivcev.
e. Oddanih je bilo 173 glasovnic.
f. Neveljavne so bile 3 glasovnice.
g. Veljavnih je bilo 170 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 253.

Zap. št. Kandidat Ime liste / predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Alojzij Gregorčič Mitja Gregorčič in skupina volivcev 77 30.43

2. Božidar Tratar SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 74 29.25

3. Marko Gričar Marija Gričar in skupina volivcev 65 25.69

4. Antonija Lukek SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 37 14.62

V.
VOLILNA ENOTA 03
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 597 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 307 vo-

livcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 307 volivcev.
e. Oddanih je bilo 307 glasovnic.
f. Neveljavne so bile 3 glasovnice.
g. Veljavnih je bilo 304 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 664.
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Zap. št. Kandidat Ime liste / predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Janja Grebenc Franc Bartolj in skupina volivcev 206 31.02

2. Branka Brcar Janja Grebenc in skupina volivcev 173 26.05

3. Jurij Bizjak Janez Žibert in skupina volivcev 159 23.95

4. Stanko Jaki SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 126 18.98

VI.
VOLILNA ENOTA 04
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 742 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 422 vo-

livcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 422 volivcev.
e. Oddanih je bilo 422 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 11 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 411 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 830.

Zap. št. Kandidat Ime liste / predlagatelja Št. glasov  % glasov

1. Ruža Brcar Nataša Dragar in skupina volivcev 152 18.31

2. Robert Jereb Janko Ziherl in skupina volivcev 132 15.90

3. Matjaž Štrukelj NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMO-
KRATI

116 13.98

4. Ludvik Ahlin Dejan Sladič in skupina volivcev 110 13.25

5. Tomaž Kurent SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 81 9.76

6. Medeja Kurent SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 46 5.54

7. Uroš Primožič SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 45 5.42

8. Simon Starič Štefka Starič in skupina volivcev 44 5.30

9. Boštjan Jerko Jana Barbo Jerko in skupina volivcev 39 4.70

10. Denis Lesjak Slovenska demokratska stranka – SDS 36 4.34

11. Dragan Pavlović Alojzij Prijatelj in skupina volivcev 29 3.49

VII.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, 

predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od 
volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora 
zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.

VIII.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski 

svet Občine Šentrupert izvoljeni kandidati:
1. Jože Zaplatar, roj. 25. 5. 1968, stan. Dolenje Jese-

nice 16, 8232 Šentrupert
2. Alojzij Gregorčič, roj. 8. 4. 1955, stan. Slovenska 

vas 2A, 8232 Šentrupert
3. Božidar Tratar, roj. 9. 11. 1961, stan. Trstenik 22, 8232 

Šentrupert
4. Janja Grebenc, roj. 21. 6. 1969, stan. Bistrica 19, 8232 

Šentrupert
5. Branka Brcar, roj. 17. 2. 1971, stan. Šentrupert 117A, 

8232 Šentrupert
6. Jurij Bizjak, roj. 25. 4. 1954, stan. Rakovnik pri Šentru-

pertu 25, 8232 Šentrupert

7. Ruža Brcar, roj. 11. 7. 1951, stan. Hrastno 27, 8232 
Šentrupert

8. Robert Jereb, roj. 13. 5. 1977, stan. Draga pri Šentru-
pertu 19, 8232 Šentrupert

9. Matjaž Štrukelj, roj. 15. 3. 1980, stan. Okrog 16, 8232 
Šentrupert

IX.
To poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si, obja-
vljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert.

Št. 041-0002/2014-26
Šentrupert, dne 8. oktobra 2014

Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

Člani OVK:
Breda Vojnovič l.r.
Tanja Us Pavlin l.r
Mateja Prijatelj l.r.
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