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4248. Zakon o alternativnem reševanju sodnih 
sporov (ZARSS)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr‑
vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o alternativnem reševanju 

sodnih sporov (ZARSS)

Razglašam Zakon o alternativnem reševanju sodnih spo‑
rov (ZARSS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji 19. novembra 2009.

Št. 003‑02‑10/2009‑2
Ljubljana, dne 27. novembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ALTERNATIVNEM REŠEVANJU  

SODNIH SPOROV  
(ZARSS)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen zakona)

(1) Ta zakon ureja reševanje sodnih sporov v okviru po‑
stopkov alternativnega reševanja sporov, ki jih na podlagi tega 
zakona strankam zagotavljajo sodišča.

(2) Postopki iz prejšnjega odstavka v sodnih sporih 
izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, 
strankam ponujajo izbiro ustreznega postopka za reševanje 
spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve spo‑
rov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne 
prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev skle‑
njenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih 
odločb.

2. člen
(področje uporabe)

(1) Ta zakon se uporablja v sporih iz gospodarskih, de‑
lovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z 
zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se 

glede njih lahko poravnajo, razen če je s posebnim zakonom 
za posamezne od teh sporov določeno drugače.

(2) Ta zakon se ne uporablja v socialnih sporih.

3. člen
(pojem alternativnega reševanja sporov)

Alternativno reševanje sporov po tem zakonu je postopek, 
ki ne pomeni sojenja in v katerem ena ali več tretjih nevtralnih 
oseb sodeluje pri reševanju spora iz 2. člena tega zakona s po‑
stopki mediacije, arbitraže, zgodnje nevtralne ocene ali drugimi 
podobnimi postopki.

II. PROGRAMI ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

4. člen
(dolžnosti in upravičenja sodišč)

(1) Okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje 
delovno in socialno sodišče strankam omogočijo uporabo al‑
ternativnega reševanja sporov s tem, da sprejmejo in uveljavijo 
program alternativnega reševanja sporov.

(2) V okviru programa iz prejšnjega odstavka sodišča 
strankam obvezno omogočijo uporabo mediacije, lahko pa tudi 
uporabo drugih oblik alternativnega reševanja sporov.

5. člen
(oblika in način izvajanja programa)

(1) Sodišče lahko sprejme in izvaja program alternativne‑
ga reševanja sporov kot dejavnost, organizirano neposredno 
pri sodišču (sodišču pridružen program), ali na podlagi pogod‑
be z ustreznim izvajalcem alternativnega reševanja sporov (s 
sodiščem povezan program).

(2) Sodišča lahko na podlagi medsebojnega pisnega do‑
govora program alternativnega reševanja sporov izvajajo tudi 
tako, da:

– posamezno okrajno sodišče izvaja program tudi za 
eno ali več drugih okrajnih sodišč z območja istega sodnega 
okrožja,

– posamezno okrožno sodišče izvaja program za eno ali 
več okrajnih sodišč z območja sodnega okrožja tega okrožnega 
sodišča.

6. člen
(vsebina programa)

S programom alternativnega reševanja sporov sodišče 
predvsem opredeli, katere vrste teh postopkov zagotavlja in 
podrobneje določi načela, pravila in obliko teh postopkov. Če 
sodišče izvaja program na način iz drugega odstavka 5. člena 
tega zakona, to opredeli v programu.

DRŽAVNI ZBOR
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7. člen
(mediatorji v programih mediacije)

(1) V programih mediacije iz 4. člena tega zakona lahko 
postopke mediacije izvajajo mediatorke oziroma mediatorji (v 
nadaljnjem besedilu: mediator), ki so uvrščeni na sezname 
mediatorjev po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) V sodišču pridruženem programu seznam vodi in nanj 
uvršča mediatorje sodišče, ki ta program izvaja.

(3) V programu, ki je s sodiščem povezan, seznam vodi 
in nanj uvršča mediatorje izvajalec alternativnega reševanja 
sporov, ki ta program za sodišče izvaja in ima dovoljenje Sveta 
za alternativno reševanje sporov za uvrščanje mediatorjev na 
seznam.

(4) Mediator lahko izvaja mediacijo pri tistem sodišču 
oziroma izvajalcu alternativnega reševanja sporov, pri katerem 
je uvrščen na seznam.

8. člen
(uvrstitev na seznam in izbris s seznama)

(1) Na seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje nasle‑
dnje pogoje:

– je poslovno sposobna,
– ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo 

dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem 

strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– je opravila izobraževanje za mediatorja po programu, ki 

ga določi ministrica oziroma minister, pristojen za pravosodje 
(v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Minister lahko določi tudi druge pogoje za uvrstitev na 
seznam glede na vrsto sporov, v katerih se mediacija izvaja.

(3) Mediatorja se izbriše s seznama, če:
– sam tako zahteva,
– ne izpolnjuje več pogojev iz prve ali druge alineje prvega 

odstavka tega člena,
– ravna v nasprotju z zakonom, pravili programa, v okviru 

katerega izvaja mediacijo, ali v nasprotju z načeli mediatorske 
etike,

– neredno ali nevestno opravlja svoje delo v postopkih 
mediacije,

– se ne udeleži obveznih oblik izobraževanja, ki jih določi 
minister, ali

– v določenem obdobju ne opravi minimalnega števila 
postopkov mediacij, ki ga določi minister.

(4) O izbrisu s seznama odloči sodišče oziroma izvajalec 
alternativnega reševanja sporov, ki je mediatorja uvrstil na 
seznam.

(5) Minister s pravilnikom določi tudi:
– pogoje za izdajo dovoljenja izvajalcem alternativnega 

reševanja sporov za uvrščanje mediatorjev na seznam in
– način nadzora nad delom mediatorjev.

9. člen
(vsebina in javnost seznama)

(1) Seznam vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime mediatorja,
– datum in kraj rojstva,
– naslov stalnega ali začasnega bivališča,
– kontaktne podatke: številka telefona in elektronski naslov,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– poklic,
– podatke o zaposlitvi,
– vrsto sporov, v katerih izvaja mediacijo,
– datum uvrstitve na seznam.
(2) Seznam je zaradi učinkovitega izvajanja postopkov 

mediacije po tem zakonu javen v delu, ki obsega naslednje 
podatke:

– osebno ime mediatorja,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,

– vrsto sporov, v katerih izvaja mediacijo,
– datum uvrstitve na seznam.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka posreduje sodišče 

oziroma izvajalec alternativnega reševanja sporov ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
lahko pa jih objavi tudi na svoji spletni strani. Sodišče oziroma 
izvajalec alternativnega reševanja sporov posreduje ministrstvu 
tudi podatek o izbrisu mediatorja s seznama.

10. člen
(centralna evidenca mediatorjev)

(1) Za namen seznanjanja javnosti in učinkovitega iz‑
vajanja postopkov mediacije po tem zakonu vodi ministrstvo 
centralno evidenco mediatorjev, uvrščenih na sezname.

(2) Centralna evidenca mediatorjev se objavi na spletni 
strani ministrstva in obsega naslednje podatke:

– osebno ime mediatorja,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– vrsto sporov, v katerih izvaja mediacijo,
– naziv in naslov sodišča ali izvajalca alternativnega reše‑

vanja sporov, pri katerem je mediator uvrščen na seznam, in
– datum uvrstitve na seznam.
(3) Po prejemu podatka o izbrisu mediatorja s seznama mi‑

nistrstvo izbriše mediatorja iz centralne evidence mediatorjev.
(4) Minister s pravilnikom določi podrobnejša pravila vo‑

denja seznamov in centralne evidence mediatorjev.

11. člen
(vodenje programa)

(1) Sodišče, ki izvaja program alternativnega reševanja 
sporov, določi javno uslužbenko oziroma javnega uslužbenca, 
ki vodi, upravlja, nadzira in ocenjuje uspešnost tega programa 
(v nadaljnjem besedilu: vodja programa). V sodišču pridruže‑
nem programu vodja programa skrbi tudi za izobraževanje, 
usposabljanje in nadzor nad delom nevtralnih tretjih oseb ter za 
določitev nevtralne tretje osebe v posamezni zadevi.

(2) Sodišče, ki izvaja program alternativnega reševanja 
sporov, z letnim razporedom dela sodnikov določi sodnico 
oziroma sodnika (v nadaljnjem besedilu: sodnik), ki z vodjo pro‑
grama sodeluje pri vodenju in ocenjevanju uspešnosti progra‑
ma ter izobraževanju in usposabljanju nevtralnih tretjih oseb.

12. člen
(financiranje programov)

Sredstva za financiranje programov, ki jih sodišča izvajajo 
na podlagi 4. člena tega zakona, se zagotavljajo v proračunu 
sodišč.

13. člen
(podpora programu)

(1) Ministrstvo zagotavlja sodiščem pomoč pri oblikovanju 
in izvajanju programov, skrbi za seznanjanje javnosti s progra‑
mi, ki jih sodišča izvajajo v skladu s 4. členom tega zakona, in 
s pomočjo Sveta za alternativno reševanje sporov zagotavlja 
tudi ustrezne nasvete in informacije o priporočljivih dobrih pra‑
ksah pri oblikovanju in izvajanju programov ter zagotavljanju 
njihove kakovosti.

(2) Sodišča predložijo ministrstvu programe, ki jih sprej‑
mejo na podlagi 4. člena tega zakona.

(3) Center za izobraževanje v pravosodju zagotavlja izo‑
braževanje in usposabljanje nevtralnih tretjih oseb, ki sodeluje‑
jo v postopkih alternativnega reševanja sporov v programih, ki 
jih sodišča izvajajo v skladu s 4. členom tega zakona.

14. člen
(Svet za alternativno reševanje sporov)

(1) Za zagotavljanje svetovanja v zvezi z oblikovanjem in 
izvajanjem programov po 4. členu tega zakona, zagotavljanjem 
njihove kakovosti in nadaljnjim razvojem alternativnega reševa‑
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nja sporov se ustanovi Svet za alternativno reševanje sporov 
(v nadaljnjem besedilu: Svet).

(2) Svet sestavlja najmanj deset članic oziroma članov 
(v nadaljnjem besedilu: član). Minister imenuje člane izmed 
strokovnjakov s področja alternativnega reševanja sporov ali 
s področja civilnega postopkovnega prava za obdobje štirih 
let. Svet vodi predsednica oziroma predsednik (v nadaljnjem 
besedilu: predsednik), ki ga izmed članov določi minister.

(3) S sklepom o ustanovitvi Sveta minister določi sestavo, 
naloge, način dela, sredstva, povračilo stroškov predsedniku in 
članom Sveta ter druge potrebne administrativne in tehnične 
pogoje za delo Sveta.

III. SKUPNE DOLOČBE O POSTOPKU

15. člen
(napotitev v postopek alternativnega reševanja spora  

na podlagi soglasja strank)
(1) Sodišče strankam ponudi možnost alternativnega re‑

ševanja spora v vsaki zadevi, razen kadar sodnik oceni, da v 
posamezni zadevi to ne bi bilo primerno.

(2) Na predlog strank, ki soglašajo, da se opravi poskus 
alternativne rešitve spora, lahko sodišče kadarkoli prekine so‑
dni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in 
stranke napoti v postopek alternativnega reševanja spora.

16. člen
(navzočnost na narokih v postopkih alternativnega  

reševanja sporov)
(1) Fizične osebe kot stranke postopka so se dolžne 

osebno udeležiti srečanj in narokov v okviru postopkov alter‑
nativnega reševanja sporov.

(2) Pravne osebe kot stranke postopka morajo na sre‑
čanjih in narokih v okviru postopkov alternativnega reševanja 
sporov zagotoviti navzočnost oziroma dosegljivost oseb s poo‑
blastilom za sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.

(3) Vročanje vabil na srečanja in naroke v okviru postop‑
kov alternativnega reševanja sporov po tem zakonu se opravi 
po pravilih pravdnega postopka.

(4) Če pravilno vabljena stranka na srečanje ali narok v 
postopku alternativnega reševanja spora ne pride in ne izkaže 
upravičenih razlogov za izostanek oziroma ni splošno znanih 
okoliščin, iz katerih izhaja, da stranka iz upravičenih razlogov ni 
mogla priti na srečanje ali narok, mora nasprotni stranki povrniti 
stroške tega srečanja ali naroka, eni ali več nevtralnim tretjim 
osebam pa plačati triurno nagrado za pripravo na srečanje ali 
narok. Stranko se v vabilu na srečanje ali narok opozori na 
posledice izostanka z naroka.

(5) Pooblaščenci strank so lahko navzoči na srečanjih in 
narokih v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov.

17. člen
(nagrada in stroški nevtralnih tretjih oseb)

V postopku alternativnega reševanja sporov po programu 
iz 4. člena tega zakona je nevtralna tretja oseba upravičena do 
nagrade in povračila potnih stroškov v višini, ki jo s pravilnikom 
določi minister.

IV. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU  
V PROGRAMU MEDIACIJE

18. člen
(informativni narok o mediaciji)

(1) Če stranke sodišču ne predlagajo napotitve v postopek 
alternativnega reševanja spora, sme sodišče kadarkoli med 
sodnim postopkom zahtevati, da se stranke osebno udeležijo 
informativnega naroka o mediaciji.

(2) Datum in uro informativnega naroka sodišče določi po 
predhodni uskladitvi s strankami.

(3) Vabilo na informativni narok se strankam vroči osebno.
(4) O informativnem naroku, ki ga vodi sodnik ali strokovni 

sodelavec, se vodi zapisnik.
(5) Če pravilno vabljena stranka na informativni narok ne 

pride in ne izkaže upravičenih razlogov za izostanek oziroma ni 
splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, da stranka iz upravi‑
čenih razlogov ni mogla priti na narok, mora nasprotni stranki 
povrniti stroške tega naroka. Sodišče stranko v vabilu na narok 
opozori na posledice izostanka z naroka.

19. člen
(obvezna napotitev na mediacijo)

(1) Sodišče sme, kadar je to glede na okoliščine primera 
ustrezno, na podlagi opravljenega posvetovanja s strankami, 
ki se udeležijo informativnega naroka, skleniti, da postopek 
prekine za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke 
napoti na mediacijo, ki jo sodišče zagotavlja v okviru programa 
po 4. členu tega zakona.

(2) Sklep o obvezni napotitvi na mediacijo mora biti ob‑
razložen in mora vsebovati tudi opozorilo o posledicah očitno 
nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo iz petega odstavka 
tega člena. Sklep se strankam vroči osebno.

(3) Zoper sklep o obvezni napotitvi na mediacijo lahko 
stranka v osmih dneh od vročitve sklepa vloži ugovor, s katerim 
nasprotuje napotitvi na mediacijo.

(4) Če stranka vloži ugovor iz prejšnjega odstavka, sodi‑
šče, ki je sklep o obvezni napotitvi na mediacijo izdalo, ta sklep 
razveljavi. Zoper sklep o razveljavitvi sklepa o obvezni napotitvi 
na mediacijo ni pritožbe.

(5) Sodišče lahko stranki, ki očitno nerazumno zavrne 
napotitev v mediacijo, ne glede na uspeh v sodnem postopku, 
na predlog nasprotne stranke naloži, da tej stranki povrne vse 
njene stroške, ki so bili potrebni za sodni postopek in so nastali 
od očitno nerazumne zavrnitve napotitve na mediacijo dalje, ali 
del teh stroškov.

(6) Pri odločanju o tem, ali je bila zavrnitev napotitve na 
mediacijo očitno nerazumna, se upoštevajo okoliščine posame‑
zne zadeve, predvsem:

– narava spora,
– odločilna dejstva v sporu,
– dejstvo, da sta stranki predhodno poskušali mirno rešiti 

spor s pogajanji,
– višina stroškov, ki bi nastali v mediaciji,
– verjetnost, da bi trimesečna prekinitev postopka zaradi 

mediacije lahko vplivala na izid pravde,
– verjetnost, da bi mediacija lahko uspešno končala 

spor.

20. člen
(izvedba prvega srečanja v mediaciji)

Ko sodišče napoti stranke na mediacijo v okviru programa 
sodišča, se mora prvo mediacijsko srečanje izvesti v 30 dneh 
po izdaji sklepa o napotitvi.

21. člen
(spori z državo)

(1) Državno pravobranilstvo v vseh sodnih sporih iz raz‑
merij, za katera se uporablja ta zakon in v katerih je Republika 
Slovenija stranka, poda soglasje za reševanje spora z media‑
cijo, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno.

(2) Če Državno pravobranilstvo meni, da reševanje spora 
z mediacijo ni primerno, mora z obrazloženim predlogom zah‑
tevati, da o tem odloči Vlada Republike Slovenije.

(3) Če Državno pravobranilstvo v večjem številu isto‑
vrstnih sporov meni, da reševanje teh sporov z mediacijo ni 
primerno, lahko z enim predlogom zahteva odločitev Vlade 
Republike Slovenije glede uporabe mediacije v vseh teh sporih. 
Če je verjetno, da bodo spori, na katere se nanaša predlog 
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Državnega pravobranilstva, nastajali tudi v bodoče, lahko Dr‑
žavno pravobranilstvo predlaga, da Vlada Republike Slovenije 
hkrati odloči še o reševanju pričakovanih bodočih istovrstnih 
sporov z mediacijo.

22. člen
(kritje nagrade in potnih stroškov mediatorja  

s strani sodišča)
(1) V mediaciji, ki se po programu iz 4. člena tega zakona 

izvede v sporih iz razmerij med starši in otroki ter v delovno‑
pravnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodišče 
krije nagrado mediatorja in njegove potne stroške.

(2) V mediaciji, ki se po programu iz 4. člena tega zakona 
izvede v vseh ostalih sporih, razen v gospodarskih sporih, sodišče 
krije nagrado mediatorja za prve tri ure mediacije in njegove potne 
stroške, ki nastanejo v zvezi s prvimi tremi urami mediacije.

(3) V mediaciji, ki se po programu iz 4. člena tega zakona 
izvede v gospodarskih sporih, stranke same nosijo nagrado in 
potne stroške mediatorja, in sicer po enakih delih, če se niso 
sporazumele drugače.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(sprejem in uveljavitev programov sodišč)

(1) Okrajna, okrožna in delovna sodišča sprejmejo in uve‑
ljavijo program alternativnega reševanja sporov iz 4. člena tega 
zakona najkasneje do začetka uporabe tega zakona.

(2) Višja sodišča ter Višje delovno in socialno sodišče 
sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja spo‑
rov iz 4. člena tega zakona najkasneje v dveh letih od začetka 
uporabe tega zakona.

24. člen
(veljavni programi sodišč)

Sodišče, ki ob uveljavitvi tega zakona že izvaja program 
alternativnega reševanja sporov, analizira tak program in ga 
uskladi z določbami tega zakona najkasneje do začetka upo‑
rabe tega zakona.

25. člen
(rok za izdajo pravilnikov)

Minister izda pravilnike iz tega zakona najkasneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

26. člen
(delovanje Sveta za alternativno reševanje sporov)
(1) Svet za alternativno reševanje sporov, ki ob uveljavitvi 

tega zakona deluje pri Ministrstvu za pravosodje, nadaljuje 
svoje delo kot Svet po 14. členu tega zakona.

(2) Mandat predsednika in članov Sveta iz prejšnjega 
odstavka se izteče v skladu s sklepom, s katerim so bili ime‑
novani.

27. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev 
po njegovi uveljavitvi.

Št. 700‑01/09‑12/53
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EPA 550‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4249. Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZZad-UPB2)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika 
 državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 25. 9. 2009 
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 
2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zadrugah, 
ki obsega:

– Zakon o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 13/92 z 
dne 20. 3. 1992),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru‑
gah – ZZad‑A (Uradni list RS, št. 7/93 z dne 4. 2. 1993),

– Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah – 
 ORZZad67 (Uradni list RS, št. 22/94 z dne 28. 4. 1994),

– Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena Zakona 
o zadrugah – 4. točka B razdelka »Vinske kleti« – ORSPZZad 
(Uradni list RS, št. 35/96 z dne 5. 7. 1996),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru‑
gah – ZZad‑B (Uradni list RS, št. 41/07 z dne 11. 5. 2007) in

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru‑
gah – ZZad‑C (Uradni list RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009).

Št. 322‑01/09‑35/1
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EPA 713‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

Z A K O N
O ZADRUGAH  

uradno prečiščeno besedilo  
(ZZad-UPB2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Zadruga je organizacija vnaprej nedoločenega števila čla‑

nov, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi in razvijati 
gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov ter temelji 
na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, enakopravnem 
sodelovanju in upravljanju članov. Zadruga lahko vodi svoje 
dejavnosti tudi preko odvisne družbe.

Zadruga lahko ustanovi podjetje, drugo zadrugo ali drugo 
pravno osebo oziroma postane članica druge pravne osebe, 
če se s tem uresničuje namen, zaradi katerega je bila usta‑
novljena.

2. člen
Zadruga lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnju‑

je za vsako od njih predpisane pogoje in če se s tem uresničuje 
namen, zaradi katerega je bila ustanovljena.

Če tako določajo zadružna pravila, lahko zadruga posle, 
ki jih sklepa s svojimi člani, sklepa tudi z drugimi osebami, 
vendar ne na takšen način in v tolikšnem obsegu, da bi zaradi 
tega njeno sodelovanje s člani imelo podrejen pomen. Pogodba 
ali drug pravni posel, sklenjen v nasprotju s to prepovedjo, je 
veljaven.

3. člen
Republika Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z 

ukrepi gospodarske politike.
Na podlagi sodelovanja s svojimi člani ali na drugi podlagi, 

določeni z zakonom, imajo lahko zadruge posebne olajšave pri 
svojem poslovanju.

Zadruge so upravičene do državnih pomoči.
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II. USTANOVITEV ZADRUGE

4. člen
Zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji. Usta‑

novitelji so lahko fizične oziroma pravne osebe.
Ustanovitelji zadruge, ki so fizične osebe, morajo biti 

poslovno sposobni.
V ustanovljeno zadrugo se lahko pod pogoji, določenimi v 

zadružnih pravilih, včlanijo fizične oziroma pravne osebe.

5. člen
Zadruga se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi.
Akt o ustanovitvi vsebuje:
1. imena in naslove oziroma sedeže ustanoviteljev,
2. sklep o sprejemu zadružnih pravil,
3. sklep o izvolitvi organov zadruge, ki jih mora zadruga 

izvoliti v skladu z zakonom in s svojimi pravili,
4. datum in kraj ustanovnega občnega zbora,
5. podpise vseh ustanoviteljev.
Obvezni sestavni del akta o ustanovitvi zadruge so za‑

družna pravila.

6. člen
Zadružna pravila morajo urejati zlasti:
1. firmo in sedež zadruge,
2. dejavnost zadruge,
3. morebitne posebne pogoje za sprejem v članstvo,
4. odpovedni rok in morebitne posebne pogoje za izstop 

iz zadruge,
5. razloge, zaradi katerih je lahko član izključen iz za‑

druge,
6. delež, ki ga mora vpisati vsak član (obvezni delež), 

število obveznih deležev, če morajo člani vpisati več kot en 
obvezni delež, ali pa podlago za določitev višine obveznega 
deleža ali števila obveznih deležev, če morajo posamezni člani 
vpisati obvezni delež v različni višini oziroma različno število 
obveznih deležev,

7. rok in način vplačila za najmanj eno polovico obvezne‑
ga deleža,

8. druge obveznosti članov, zlasti glede sodelovanja z 
zadrugo, oziroma pogoje, pod katerimi se lahko takšne obve‑
znosti uvedejo oziroma povečajo,

9. odgovornost članov za obveznosti zadruge,
10. podlago za razporeditev presežka ter za poravnavo 

morebitnih izgub pri poslovanju,
11. sklic in odločanje občnega zbora, če je občni zbor 

sestavljen iz predstavnikov, pa tudi izvolitev, odpoklic in dobo, 
za katero so izvoljeni predstavniki,

12. delovno področje, izvolitev, odpoklic in mandatno 
dobo predsednika in drugih organov zadruge,

13. zastopanje in predstavljanje zadruge,
14. obveščanje članov o sklepih občnega zbora in poslov‑

no tajnost zadruge,
15. način delitve premoženja, ki preostane po poplačilu 

upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem po‑
stopku, oziroma namen tega premoženja, če se ne razdeli 
med člane.

7. člen
Z vpisom akta o ustanovitvi v register, v katerega se 

vpisujejo zadruge (v nadaljnjem besedilu: register), pridobi 
zadruga pravno in poslovno sposobnost.

III. ČLANSTVO

1. Sprejem v članstvo po ustanovitvi zadruge

8. člen
Podlaga za sprejem v članstvo je datirana pisna pristopna 

izjava, iz katere izhaja, da se podpisnik strinja s pravicami, ob‑
veznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zadružna pravila.

Pristopna izjava mora posebej vsebovati znesek in število 
deležev, ki jih je pripravljen prevzeti podpisnik kot član zadruge, 
ter izjavo, da so mu znane določbe zadružnih pravil o odgovor‑
nosti članov za obveznosti zadruge.

Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo nastane z 
dnem, ko organ zadruge, določen v zadružnih pravilih, sprej‑
me sklep o sprejemu pristopne izjave, ali pa že z dnem, ko je 
zadruga prejela pristopno izjavo. V vsakem primeru pa mora 
zadruga najpozneje v 60 dneh po prejemu pristopne izjave 
pisno obvestiti podpisnika, ali, oziroma s katerim dnem je bil 
sprejet v članstvo.

Če v roku iz prejšnjega odstavka zadruga ni obvestila 
podpisnika o svoji odločitvi in zadružna pravila ne določajo 
drugače, se šteje, da je pristopna izjava zavrnjena.

Zadružna pravila lahko določajo, da ima oseba, katere 
pristopna izjava je bila zavrnjena, pravico do pritožbe na občni 
zbor ali drug organ zadruge.

8.a člen
Zadružna pravila lahko določajo, da članstvo lahko pri‑

dobijo tudi osebe, ki ne nameravajo uporabljati ali zagotavljati 
blaga in storitev zadruge (člani vlagatelji).

Za pridobitev članstva iz prejšnjega odstavka je potreben 
sklep občnega zbora ali drugega organa, na katerega so za‑
družna pravila prenesla pooblastilo za odločitev.

2. Prenehanje članstva

9. člen
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo fizične 

osebe, prenehanjem pravne osebe in s prenehanjem zadruge.
Zadružna pravila lahko določijo, da članstvo preneha tudi 

v primeru, ko član v skladu s tem zakonom prenese vse deleže 
na drugo osebo.

10. člen
Član lahko izstopi iz zadruge na podlagi pisne odpovedi.
Članstvo preneha z dnem, ko je zadruga prejela pisno od‑

poved, če zadružna pravila ne določajo drugače. Zadruga mora 
v 30 dneh potrditi odpoved članstva. Če zadruga odpovedi ni 
potrdila, je članu ni treba ponoviti.

Zadružna pravila lahko za izstop določijo odpovedni rok in 
tudi druge pogoje, vendar ti pogoji ne smejo glede na namen in 
dejavnost zadruge ovirati izstopa člana iz zadruge.

11. člen
Zadružna pravila določajo razloge, zaradi katerih je mo‑

goče izključiti člana iz zadruge. Ne glede na določbe zadružnih 
pravil je član lahko izključen iz zadruge, če ne izpolni dospele 
obveznosti za vplačilo prevzetega deleža niti v nadaljnjih 30 
dneh po pisnem opominu, ki mu ga je zadruga poslala s pripo‑
ročenim pismom, in je bil v opominu na to opozorjen.

O izključitvi odloča organ, ki ga določajo zadružna pravila. 
Pred izrekom o izključitvi mora imeti član možnost, da pojasni 
vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev.

Sklep o izključitvi mora biti obrazložen.
Če izključitve ni izrekel občni zbor, mora sklep vsebovati 

tudi pouk, da se lahko izključeni član v 30 dneh po prejemu 
sklepa pritoži na organ, ki rešuje pritožbe članov, če takšnega 
organa zadruga nima, pa na občni zbor. Zadružna pravila lahko 
določijo daljši rok za vložitev pritožbe.

Drugostopni organ mora odločiti in poslati pritožniku sklep 
v 30 dneh po prejemu pritožbe, sicer se šteje, da je pritožba 
zavrnjena.

Izključeni član lahko zahteva varstvo svojih pravic pred 
pristojnim rednim sodiščem v 30 dneh po prejemu sklepa, s 
katerim je izrekel izključitev občni zbor ali s katerim je potrjen 
sklep prvostopnega organa o izključitvi, oziroma v 30 dneh 
po izteku roka, v katerem bi moral občni zbor ali drug organ 
zadruge, ki rešuje pritožbe članov, odločiti o pritožbi.
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12. člen
Z dnem, ko preneha članstvo, prenehajo upravljavske 

pravice in dolžnosti, ne prenehajo pa premoženjskopravne 
pravice in obveznosti, določene s pogodbo, z zadružnimi pravili 
oziroma zakonom.

13. člen
Za namene izvrševanja tega zakona ter določb zakona, ki 

ureja register, zadruga vodi na svojem sedežu imenik članov. V 
imeniku članov se vodijo naslednji podatki za vsakega člana:

– osebno ime ali firma;
– naslov in vrsta prebivališča oziroma sedež;
– davčna številka;
– enotna matična številka občana ali identifikacijska šte‑

vilka iz registra;
– datum vstopa;
– število obveznih in prostovoljnih deležev ter njihov no‑

minalni znesek;
– znesek, do katerega odgovarja član za obveznosti za‑

druge;
– število glasov člana na občnem zboru in pri volitvah in
– datum in razlog prenehanja članstva.
O vsaki spremembi podatka iz prejšnjega odstavka, ki se 

nanaša nanj, mora član nemudoma po nastanku spremembe 
pisno obvestiti zadrugo. Spremembe podatkov, ki jih sporočijo 
člani, in druge spremembe podatkov, ki so ji znani, zadruga 
brez odlašanja vpiše v imenik članov. Podatke hrani zadruga 
deset let po prenehanju članstva, nato jih trajno arhivira.

V imenik članov se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa 
drugi člani po vrstnem redu, kakor so bili sprejeti v članstvo.

Zadruga do konca prvega meseca vsakega koledarskega 
leta posreduje registru vse spremembe glede članstva iz imeni‑
ka članov za prejšnje koledarsko leto za vpis v register.

Vsak član zadruge ali druga oseba, ki izkaže pravni in‑
teres, lahko brezplačno vpogleda v članski imenik, prepiše 
iz njega podatke ali na svoje stroške pridobi izpisek ali kopijo 
imenika članov.

IV. ORGANI ZADRUGE

1. Skupna določba

14. člen
Zadruga ima občni zbor in predsednika zadruge ter nad‑

zorni odbor ali najmanj enega preglednika.
Zadruga, ki ima deset oziroma več članov, ima tudi uprav‑

ni odbor.
Zadruga, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organi‑

ziranem trgu, mora imeti nadzorni odbor in revizijsko komisijo.
Če zadružna pravila tako določajo, ima zadruga lahko tudi 

direktorja in druge organe.

2. Občni zbor

15. člen
Najvišji organ zadruge je občni zbor članov zadruge.
Občni zbor odloča:
1. o sprejemu zadružnih pravil,
2. o sprejemu letnega poročila, uporabi presežka in po‑

ravnavi izgube,
3. o izvolitvi in odpoklicu predsednika zadruge, članov 

upravnega in nadzornega odbora ali preglednika ter direktorja, 
razen če zadružna pravila določajo, da direktorja zadruge voli 
oziroma odpokliče upravni odbor,

4. o izdaji vrednostnih papirjev,
5. o statusnem preoblikovanju in prenehanju zadruge,
6. o drugih vprašanjih, ki jih določajo zadružna pravila, in 

o vprašanjih, ki niso v pristojnosti drugih organov zadruge.
Član oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko za sodelo‑

vanje in odločanje na občnem zboru pisno pooblasti drugega 
člana, če zadružna pravila ne določajo drugače.

16. člen
Zaradi velikega števila članov, velikosti območja, na kate‑

rem zadruga sodeluje s člani, različnih dejavnosti in podobnih 
razlogov lahko zadružna pravila določijo, da se zadeve iz pri‑
stojnosti občnega zbora vseh članov prenesejo na občni zbor, 
sestavljen iz predstavnikov, ki so jih izvolili člani.

Posameznega predstavnika volijo člani v določenem delu 
zadruge, pri čemer pa mora biti vsakemu članu zagotovljena 
aktivna volilna pravica.

Za predstavnika sta lahko izvoljeni poslovno sposobna 
fizična oseba, ki je članica zadruge ali zakonita zastopnica 
člana, pa tudi poslovno sposobna fizična oseba, ki je na podlagi 
članskega, delovnega ali kakšnega drugega pravnega razmerja 
povezana s pravno osebo članico zadruge.

17. člen
Vsak član lahko na občnem zboru ali pisno zahteva od 

predsednika zadruge, upravnega odbora ali direktorja zadruge 
podatke in obvestila o poslovanju in gospodarskem položaju 
zadruge, kakor tudi vpogled v poslovne knjige in koresponden‑
co zadruge. Na pisno zahtevo mora zadruga odgovoriti članu 
najkasneje v 30 dneh. To pravico ima tudi nekdanji član ali nje‑
gov pravni naslednik, dokler ne preneha njegova odgovornost 
za obveznosti zadruge.

Organi zadruge iz prejšnjega odstavka lahko zavrnejo 
zahtevo za vpogled oziroma za sporočitev podatkov in obvestil, 
če bi vpogled oziroma sporočitev podatkov in obvestil po razu‑
mni gospodarski presoji zadrugi ali podrejeni družbi povzročila 
škodo ali če bi bilo z vpogledom oziroma sporočitvijo podatkov 
in obvestil storjeno kaznivo dejanje ali prekršek oziroma bi bili 
kršeni dobri poslovni običaji.

O tem, ali mora zadruga sporočiti članu, nekdanjemu 
članu ali pravnemu nasledniku nekdanjega člana določene 
informacije oziroma omogočiti vpogled v poslovne knjige in 
korespondenco, odloča na predlog člana, nekdanjega člana ali 
pravnega naslednika nekdanjega člana sodišče v nepravdnem 
postopku.

18. člen
Pri odločanju na občnem zboru in pri volitvah ima vsak 

član oziroma predstavnik en glas, če zadružna pravila ne dolo‑
čajo, da ima na določeni podlagi lahko posamezni član oziroma 
predstavnik pravico do več glasov.

19. člen
Občni zbor je redni ali izredni.
Redni občni zbor sklepa o sprejemu letnega poročila in 

razporeditvi presežka oziroma poravnavi izgube, lahko pa tudi 
o drugih zadevah.

20. člen
Upravni odbor, če zadruga nima upravnega odbora, pa 

predsednik zadruge, mora sklicati redni občni zbor po izteku 
poslovnega leta, izredni občni zbor pa vedno, kadar to zahte‑
vajo koristi zadruge.

Sklic izrednega občnega zbora lahko zahtevajo tudi nad‑
zorni odbor, če ga je ustanovila zadruga, pa tudi najmanj ena 
desetina od vseh članov ali najmanj sto članov, če zadružna 
pravila ne določajo manjšega dela oziroma števila. Zahteva 
mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja, o katerih naj skle‑
pa izredni občni zbor.

Če organ, ki je upravičen sklicati občni zbor, najkasneje 
v dveh tednih po prejemu pisne zahteve ne skliče občnega 
zbora, lahko izredni občni zbor skliče nadzorni odbor oziroma 
člani, ki so v skladu z zakonom oziroma zadružnimi pravili 
zahtevali sklic.

21. člen
Vabilo na občni zbor je treba objaviti na način, ki ga dolo‑

čajo zadružna pravila, ali pa osebno poslati vsem članom.
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Med objavo vabila oziroma dnem, ko so bila vabila od‑
poslana, in občnim zborom mora preteči najmanj en teden, 
vendar ne več kot tri tedne.

Vabilo mora vsebovati kraj, datum in uro občnega zbora 
ter predlagani dnevni red.

Občni zbor ne more odločati o zadevah, ki niso bile po‑
sebej uvrščene na dnevni red, predlagan v vabilu. Ne glede na 
dnevni red, predlagan v vabilu, pa lahko vsak občni zbor odloča 
o predlogu za sklic novega občnega zbora in o predlogih, ki se 
nanašajo na vodenje občnega zbora, lahko pa tudi obravnava 
pobude in predloge članov.

Na zahtevo člana je treba uvrstiti na dnevni red občnega 
zbora sklepanje o zadevi, če je zadruga prejela njegovo pisno 
zahtevo, še preden je bilo vabilo za občni zbor poslano v objavo 
ali članom osebno.

Če občni zbor sklepa o letnem poročilu in delitvi presežka 
oziroma poravnavi izgube, spremembi zadružnih pravil, statu‑
snem preoblikovanju ali prenehanju zadruge, morajo biti predlog 
letnega poročila skupaj s poročilom o poslovanju in poročilom 
o pregledu letnega poročila, predlog za spremembo zadružnih 
pravil, kakor tudi predlog za statusno preoblikovanje ali za prene‑
hanje zadruge na vpogled vsakemu članu na sedežu zadruge od 
dneva, ko je bilo objavljeno ali poslano vabilo na občni zbor.

Zadružna pravila lahko določajo, da so predlogi iz prej‑
šnjega odstavka na vpogled članom tudi na sedežu zadružnih 
enot oziroma na stroške zadruge poslani vsem članom.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena velja 
sklep, ki so ga soglasno sprejeli in podpisali vsi člani, kot sklep 
občnega zbora.

22. člen
Občni zbor lahko sklepa, če so navzoči in zastopani člani 

ali predstavniki, ki imajo več kot polovico od celotnega števila 
glasov.

Čez eno uro po sklicu lahko sklepa občni zbor ne glede 
na število glasov navzočih in zastopanih, če so bili člani ali 
predstavniki na to posebej opozorjeni v vabilu na občni zbor in 
v zadružnih pravilih ni drugače določeno.

Zadružna pravila lahko določijo postopke za glasovanje 
po pošti ali elektronski poti.

23. člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih 

in zastopanih članov ali predstavnikov, razen tistih, ki ne mo‑
rejo uresničevati glasovalne pravice iz razlogov, navedenih v 
31. členu tega zakona.

Pri volitvah se šteje, da so izvoljeni tisti, ki so dobili največ 
glasov. Če je dvoje ali več kandidatov za isto mesto na ponov‑
nem glasovanju dobilo enako število glasov, odloči žreb.

Z najmanj dvotretjinsko večino glasov navzočih in zasto‑
panih članov ali predstavnikov sprejema občni zbor sklepe o:

1. spremembi dejavnosti zadruge,
2. povečanju zneska ali števila obveznih deležev,
3. povečanju odgovornosti članov za obveznosti zadruge 

ali podaljšanju jamstvene dobe,
4. uvedbi, razširitvi, omejitvi ali ukinitvi pravice do več 

glasov,
5. določitvi strožjih pogojev za izstop iz zadruge,
6. zmanjšanju pravic članov ob prenehanju članstva ali ob 

prenehanju zadruge,
7. statusnem preoblikovanju zadruge,
8. ureditvi možnosti za sprejem članov vlagateljev,
9. uvedbi ali povečanju najnižjega zneska osnovnega 

kapitala iz 39.a člena tega zakona.
Če zadružna pravila v skladu z 8.a členom tega zakona 

določajo, da so lahko v članstvo sprejeti tudi člani vlagatelji, 
le‑ti ne morejo imeti na občnem zboru več kakor 25% od števila 
glasov navzočih in zastopanih članov. Zadružna pravila lahko 
določajo največji delež glasov članov vlagateljev na občnem 
zboru v nižjem odstotku, lahko pa določajo tudi, da člani vlaga‑
telji nimajo glasovalne pravice.

V zadružnih pravilih so lahko določeni strožji pogoji za 
sprejemanje sklepov na občnem zboru.

Član oziroma predstavnik, ki se ni strinjal z enim od skle‑
pov iz tretjega odstavka in je še pred koncem občnega zbora 
zahteval, da se njegovo nesoglasje vpiše v zapisnik, lahko v 
60 dneh po končanem občnem zboru da odpoved in izstopi iz 
zadruge, tako da ta sklep zanj ne učinkuje.

To pravico ima tudi član, ki ni bil na občnem zboru, če v 
enakem roku zadrugi pisno odpove članstvo zaradi nestrinjanja 
s takšnim sklepom.

24. člen
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju s prisilnimi pred‑

pisi, je ničen.
Sklep občnega zbora, ki je v nasprotju z zadružnimi pravili 

ali daje neupravičeno korist enemu ali več članom oziroma dru‑
gim osebam v škodo zadruge, lahko vsak član zadruge, vsak 
član upravnega ali nadzornega odbora oziroma direktor, ki je na 
občnem zboru posebej nasprotoval sprejemu takšnega sklepa 
in zahteval, da se njegov protest vpiše v zapisnik, izpodbija s 
tožbo pri pristojnem sodišču v 60 dneh po končanem občnem 
zboru.

Če je občni zbor sestavljen iz predstavnikov, lahko v roku 
iz prejšnjega odstavka vloži tožbo tudi član, ki ni bil izvoljen za 
predstavnika.

Ugotovitev ničnosti sklepa občnega zbora lahko kadarkoli 
zahteva vsakdo, ki ima pravni interes.

Če tožbo za ugotovitev ničnosti ali razveljavitev sklepa 
vloži organ, ki zastopa zadrugo, zastopa zadrugo v pravdi nad‑
zorni odbor ali en oziroma več pooblaščencev, ki jih imenuje 
občni zbor.

Pravnomočna sodna odločba o ugotovitvi ničnosti ali o 
razveljavitvi sklepa občnega zbora učinkuje za vse člane.

25. člen
O delu občnega zbora mora biti sestavljen zapisnik.
Zapisnik občnega zbora vsebuje kraj in čas občnega zbo‑

ra, seznam navzočih članov oziroma predstavnikov in število 
glasov, ki pripadajo vsakemu članu oziroma predstavniku, če 
imajo posamezni člani ali predstavniki na občnem zboru različ‑
no število glasov, sprejete sklepe z navedbo izida glasovanja in 
morebitna ločena mnenja članov ali predstavnikov.

Zapisnik podpišejo predsednik občnega zbora, zapisnikar 
in najmanj en overitelj, ki ga izvoli občni zbor.

V desetih dneh po končanem občnem zboru mora biti 
zapisnik na vpogled vsem članom na sedežu zadruge, tistim 
članom, ki to zahtevajo, pa tudi poslan njegov prepis ali foto‑
kopija na stroške zadruge.

3. Predsednik, upravni in nadzorni odbor zadruge

26. člen
Predsednik upravnega odbora je po položaju predsednik 

zadruge.
Za predsednika zadruge oziroma v upravni in nadzorni 

odbor so lahko izvoljene fizične osebe, ki so po tem zakonu 
lahko izvoljene za predstavnika na občnem zboru.

Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo ter je 
odgovoren za zakonitost njenega poslovanja, če ta pooblastila 
niso prenesena na direktorja.

27. člen
Upravni in nadzorni odbor odločata na sejah, ki jih na 

lastno pobudo, zahtevo kateregakoli drugega odbornika ali na 
zahtevo direktorja skliče predsednik odbora.

Pri odločanju ima vsak član upravnega ali nadzornega 
odbora en glas. Svoje dolžnosti mora član upravnega ali nad‑
zornega odbora opravljati osebno. Odbornikov namestnik, če je 
bil izvoljen, stopi na mesto odbornika do izteka mandatne dobe 
odbornika, samo če odbornik zaradi smrti ali drugega razloga 
trajno ne more opravljati svoje dolžnosti.
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Če zadružna pravila ne določajo drugače, je upravni ali 
nadzorni odbor sklepčen, če je na seji navzočih več kot polo‑
vica odbornikov, sklep pa je sprejet, če je zanj glasovala več 
kot polovica navzočih odbornikov. Ob enaki razdelitvi glasov 
se šteje, da o vprašanju ni bilo odločeno, razen če zadružna 
pravila določajo, da je v takšnem primeru sprejet predlog, za 
katerega je glasoval predsednik.

Če se število članov in njihovih namestnikov v upravnem 
in nadzornem odboru zmanjša, tako da odbor zaradi tega ne 
more več sklepati, morajo drugi odborniki brez odlašanja skli‑
cati občni zbor.

Upravni in nadzorni odbor lahko določene zadeve obrav‑
navata tudi na skupni seji, vendar morata vedno ločeno gla‑
sovati.

Predsednik upravnega ali nadzornega odbora poskrbi, da 
je o vsaki seji sestavljen zapisnik.

Upravni ali nadzorni odbor lahko sprejemata sklepe tudi 
pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih 
sredstev, če temu ne nasprotuje noben član upravnega ali 
nadzornega odbora.

28. člen
Upravni odbor oziroma predsednik zadruge, če zadruga 

nima upravnega odbora, sklicuje občni zbor, uresničuje sklepe 
občnega zbora, skrbi za smotrno poslovanje in organizacijo 
dejavnosti zadruge in postavlja delavce s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi.

Določene naloge s svojega področja lahko upravni 
odbor pisno prenese na posamezne odbornike, direktorja, 
delavce zadruge ali druge osebe. Tudi predsednik zadru‑
ge, v kateri ni upravnega odbora, lahko določene naloge s 
svojega področja prenese na direktorja, delavce zadruge ali 
druge osebe.

29. člen
Nadzorni odbor nadzira celotno delo in poslovanje pred‑

sednika zadruge, upravnega odbora, direktorja in delavcev s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter skrbi, da je občnemu 
zboru pravočasno predloženo letno poročilo.

V nadzorni odbor ne sme biti izvoljena oseba, ki je pred‑
sednik zadruge, član upravnega odbora, direktor zadruge ali 
drug delavec s posebnimi pooblastili.

Pri opravljanju nalog s svojega delovnega področja lahko 
nadzorni odbor bodisi kot celota bodisi njegovi posamezni člani 
vsak čas pregledujejo poslovne knjige, spise, listine, vredno‑
stne papirje, blagajno, naprave, blago in drugo premoženje 
zadruge. Upravni odbor, direktor ter delavci s posebnimi poo‑
blastili in odgovornostmi v zadrugi so dolžni dati nadzornemu 
odboru oziroma članom nadzornega odbora, ki jih je za to 
pooblastil nadzorni odbor, vsa potrebna pojasnila.

Nadzorni odbor mora sam nemudoma sklicati občni 
zbor, če zahtevajo to koristi zadruge, zlasti pa če ugotovi 
hujše nepravilnosti pri delu in poslovanju zadruge ali hujše 
kršitve zakona, zadružnih pravil oziroma sklepov občnega 
zbora.

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni odbor. 
Zadružna pravila lahko določijo, da se smejo posamezne vrste 
poslov opravljati le s soglasjem nadzornega odbora. Če nad‑
zorni odbor zavrne soglasje, lahko upravni odbor ali predsednik 
zadruge, če zadruga nima upravnega odbora, zahteva, da o 
soglasju odloči občni zbor.

29.a člen
Revizijsko komisijo v zadrugi imenuje nadzorni odbor.
Vsaj en član komisije mora biti neodvisen strokovnjak z 

računovodskega ali finančnega področja. Ostali člani revizijske 
komisije so lahko le člani nadzornega odbora.

Glede nalog in drugih vprašanj revizijske komisije v za‑
drugi, ki niso urejena s tem zakonom, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o nalogah revi‑
zijske komisije.

4. Direktor zadruge

30. člen
Če zadružna pravila tako določajo, direktor vodi poslo‑

vanje zadruge v skladu z zakonom, zadružnimi pravili, sklepi 
občnega zbora in upravnega odbora, če pa zadruga nima 
upravnega odbora, pa v skladu s smernicami predsednika 
zadruge. Direktor mora posebej skrbeti za to, da je poslovanje 
zadruge skladno z zakonom in drugimi predpisi.

Direktor zastopa zadrugo v skladu s pooblastili, ki jih 
določajo zadružna pravila ali jih je prenesel na direktorja pred‑
sednik zadruge.

Direktor sodeluje na sejah zadružnih organov, vendar 
brez pravice glasovanja, razen če organ zadruge sklene, da bo 
o posamezni zadevi odločal brez navzočnosti direktorja.

Direktor zadruge je lahko izvoljen brez javnega razpisa, 
če zadružna pravila ne določajo drugače.

Ista oseba ne more biti hkrati direktor zadruge in član 
upravnega ali nadzornega odbora oziroma preglednik.

5. Posebne določbe za občni zbor  
in druge organe zadruge

31. člen
Član oziroma predstavnik ne sme osebno niti po zakoni‑

tem zastopniku oziroma pooblaščencu glasovati na občnem 
zboru, če občni zbor sklepa o njegovem zahtevku ali obvezno‑
sti do zadruge oziroma o zahtevku ali obveznosti koga drugega 
do zadruge, pa ima član oziroma predstavnik v tej zadevi, 
čeprav gre za zahtevek ali obveznost druge osebe, zadrugi 
nasproten interes.

Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za zako‑
nitega zastopnika oziroma pooblaščenca na občnem zboru.

Zadružna pravila lahko določajo, da člani, ki jim je bil po‑
slan sklep o izključitvi, članstvo pa jim še ni prenehalo, oziroma 
člani, ki niso izpolnili dospele obveznosti iz prevzetega deleža 
niti v tridesetih dneh po pisnem opominu, ki jim ga je zadruga 
poslala s priporočenim pismom, na občnem zboru ne morejo 
uresničevati glasovalne pravice.

Če zadruga sklepa pogodbo s svojim predsednikom, za‑
stopa zadrugo nadzorni odbor. Če pa nadzornega odbora nima, 
jo zastopa občni zbor ali pooblaščenec, ki ga posebej določi 
občni zbor.

Zadrugo pri sklepanju pogodbe z direktorjem zastopa 
upravni odbor, če tega nima, pa predsednik zadruge.

32. člen
Predsednik zadruge, član upravnega in nadzornega od‑

bora oziroma preglednik in direktor odgovarjajo za škodo, 
ki so jo s svojimi dejanji in opustitvami povzročili zadrugi, 
razen če dokažejo, da so v vsem ravnali skladno s svojimi 
dolžnostmi in jim ni mogoče očitati malomarnosti glede od‑
vrnitve škode.

O vložitvi tožbe zoper osebe iz prejšnjega odstavka ali o 
oprostitvi njihove odgovornosti odloča občni zbor, zadrugo pa 
zastopa oseba, ki jo določi občni zbor.

33. člen
Član upravnega ali nadzornega odbora kakor tudi direktor 

je odpoklican, če tako sklene občni zbor oziroma drug organ, ki 
ga je izvolil. Za zahtevke iz pogodbe, ki jo je odpoklicani sklenil 
z zadrugo, veljajo splošni predpisi.

Pred odpoklicem je treba prizadetim osebam dati mo‑
žnost, da pojasnijo vsa dejstva in okoliščine, pomembne za 
to odločitev.

Upravni odbor ne more iz zadruge izključiti člana nad‑
zornega odbora. O izključitvi člana nadzornega odbora odloča 
občni zbor.

Nadzorni odbor lahko, če je tako predvideno v zadružnih 
pravilih, odstavi člane upravnega odbora, direktorja in delavce 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, če zaradi hujših 
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kršitev njihovih obveznosti preti zadrugi večja škoda. V takem 
primeru mora nadzorni odbor nemudoma sklicati občni zbor in 
mu poročati o ugotovljenih nepravilnostih, do odločitve občnega 
zbora pa sam imenuje začasne člane upravnega odbora, vršil‑
ca dolžnosti direktorja oziroma delavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi.

33.a člen
V nadzornem in upravnem odboru sme biti največ ena 

četrtina odbornikov, ki so izvoljeni izmed članov vlagateljev.

33.b člen
Predsednik zadruge, član upravnega ali nadzornega od‑

bora ter direktor zadruge ne sme biti oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 

zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, 
pravni promet, okolje, prostor in naravne dobrine ter premože‑
nje, in sicer pet let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej 
kakor dve leti po prestani kazni zapora;

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora zadruge ali 
druge pravne osebe, nad katero je bil začet stečajni posto‑
pek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom 
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomoč‑
nosti sodbe.

Osebe iz prejšnjega odstavka, ki se vpišejo v register, 
morajo k prijavi za vpis priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki 
bi po tem zakonu nasprotovale njihovemu imenovanju.

V. PREMOŽENJE ZADRUGE

1. Splošna določba

34. člen
Premoženje zadruge sestavljajo stvari, pravice in denar.
Viri zadružnega premoženja so deleži članov in drugi viri, 

ki jih je zadruga pridobila.
Zadružno premoženje je lastnina zadruge, za katero se 

smiselno uporabljajo predpisi o lastninski pravici, če ni s tem 
ali z drugim zakonom drugače določeno.

Zadruga lahko izdaja vrednostne papirje v skladu z za‑
konom.

2. Deleži

35. člen
Vsak član mora vpisati najmanj en delež.
Denarna vrednost deleža je enaka za vse člane, če zadru‑

žna pravila ne določajo podlage, po kateri morajo posamezni 
člani vpisati obvezni delež v različni višini ali različno število 
obveznih deležev, odvisno od možnega ali dogovorjenega so‑
delovanja z zadrugo oziroma velikosti ali drugih značilnosti go‑
spodarskih enot članov (kmetije, obratovalnice, gospodinjstva 
in podobno).

Pod pogoji, ki jih določajo zadružna pravila, lahko član po‑
leg enega ali več obveznih deležev vpiše in vplača tudi enega 
ali več prostovoljnih deležev.

36. člen
Član vplača delež v denarnem znesku.
Če zadružna pravila dopuščajo, lahko član v celoti ali 

deloma vplača delež tudi v nedenarnem sredstvu (v stvari ali 
materialni pravici), ki pa je izraženo v denarni vrednosti.

Denarno vrednost nedenarnega deleža oceni upravni 
odbor oziroma drug organ zadruge, ki ga določajo zadružna 
pravila, na podlagi cenilnega zapisnika enega ali več strokov‑
njakov. Strokovnjake izbere upravni odbor oziroma drug organ, 
ki odgovarja za njihovo izbiro.

Če član vloži kot delež eno ali več stvari, se glede pre‑
hoda nevarnosti oziroma jamstva za stvarne in pravne napake 
smiselno uporabljajo pravila o prodajni pogodbi.

Če član vloži kot delež samo pravico do uporabe, tako 
da na stvari obdrži lastninsko pravico, odgovarja za stvarne in 
pravne napake po pravilih o zakupni oziroma najemni pogodbi. 
Če je kot delež vložena terjatev, član odgovarja za njen obstoj 
in izterljivost.

Če zadružna pravila določajo rok in način le za vplačilo 
dela deleža, odloča o načinu in rokih vplačila preostalega dela 
občni zbor. Zadružna pravila lahko tudi določijo, da se preostali 
del deleža vplača iz dela presežka, ki pripada članu po sprejetih 
letnih poročilih. Do popolne izpolnitve obveznosti vplačila se v 
ta namen uporabi najmanj polovični del presežka, ki pripada 
članu, večji del pa tedaj, če tako določajo zadružna pravila.

Ob popolnem ali delnem vplačilu deleža mora zadruga 
izdati članu pisno potrdilo, pisne izjave o vpisu obveznih in 
prostovoljnih deležev pa trajno hraniti kot poslovne listine.

37. člen
Deleži se valorizirajo v skladu z zadružnimi pravili oziroma 

sklepi občnega zbora.

38. člen
Če član ne vplača deleža v roku, določenem z zadružnimi 

pravili, dolguje zadrugi tudi zakonite zamudne obresti.
Če je občni zbor sprejel sklep o roku vplačila deleža, 

začnejo teči zakonite zamudne obresti od dneva, ko je bil član 
pisno opomnjen k plačilu.

39. člen
Nekdanjemu članu oziroma njegovim univerzalnim prav‑

nim naslednikom se vrne denarna vrednost deleža v višini, 
kakršno izkazuje letno poročilo za poslovno leto, v katerem mu 
je prenehalo članstvo.

Delež se vrne po enem letu od izteka poslovnega leta, v 
katerem mu je prenehalo članstvo.

Ne da bi mu zaradi tega prenehalo članstvo, lahko član 
odpove prostovoljni delež in zahteva njegovo vračilo pod ena‑
kimi pogoji, kot so določeni za odpoved članstva in vračilo 
obveznega deleža.

39.a člen
Ne glede na določbe tega zakona o premoženju zadruge 

lahko zadružna pravila, ki dopuščajo prenos deležev, dolo‑
čijo najnižji znesek, pod katerega se kapital zadruge, ki ga 
sestavljajo članski deleži (osnovni kapital), ne sme zmanjšati 
zaradi izplačila članom ali njihovim pravnim naslednikom po 
prenehanju članstva ali odpovedi enega ali več prostovoljnih 
deležev.

Če zadružna pravila določijo najnižji znesek osnovnega 
kapitala, morajo določiti tudi, da se izplačilo deležev članom 
ali njihovim pravnim naslednikom po prenehanju članstva ali 
odpovedi enega ali več prostovoljnih deležev ne opravi toliko 
časa, dokler bi bil zaradi izplačila osnovni kapital zmanjšan pod 
najnižji znesek, določen z zadružnimi pravili.

Če zadružna pravila določijo najnižji znesek osnovnega 
kapitala najmanj v višini 30.000 eurov in obvezne rezerve za‑
druge niso nižje od najnižjega zneska osnovnega kapitala, se 
za zadrugo ne uporablja obveznost iz 43. člena tega zakona, 
razen če zadružna pravila določajo drugače.

39.b člen
Zadružna pravila lahko določijo, da lahko član zadruge 

s pisnim sporazumom prenese na drugo osebo enega ali 
več članskih deležev ali zmanjša število članskih deležev, ne 
da bi uveljavil proti zadrugi pravico do plačila teh deležev, če 
prenesene deleže pridobi oseba, ki je že članica zadruge ali 
je sprejeta v članstvo zadruge, preneseni deleži pa skupaj z 
deleži, ki jih pridobitelj morebiti že ima, ne presegajo največje 
pridobiteljeve dopustne udeležbe v kapitalu zadruge.
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Prenos deležev iz prejšnjega odstavka nima pravnega 
učinka, če mora član na podlagi zadružnih pravil ali pogodbe 
imeti več deležev zadruge ali je bila udeležba z več deleži 
pogoj za storitve zadruge temu članu, prenos deležev pa je v 
nasprotju s takšno obveznostjo člana.

Za pridobitev deležev na podlagi prenosa iz prejšnje‑
ga odstavka mora pridobitelj podpisati izjavo, katere vsebina 
ustreza pristopni izjavi iz prvega in drugega odstavka 8. člena 
tega zakona. Izjava je lahko sestavni del pisnega sporazuma iz 
prvega odstavka tega člena. Glede sprejema izjave se upora‑
bljajo določbe tretjega odstavka 8. člena tega zakona.

Če je v roku za izplačilo deleža iz drugega odstavka 
39. člena v članstvo zadruge sprejet dedič umrlega člana ozi‑
roma univerzalni pravni naslednik člana, ki je bil pravna oseba 
in je prenehal kot pravna oseba, lahko na zahtevo, ki jo kot 
član zadruge poda dedič umrlega člana ali univerzalni pravni 
naslednik nekdanjega člana, upravni odbor zadruge oziroma 
predsednik zadruge, če zadruga nima upravnega odbora, po‑
daljša rok za vplačilo deleža do zapadlosti terjatve za izplačilo 
deleža, vendar ne več kot za znesek, ki pripada temu dediču 
oziroma univerzalnemu pravnemu nasledniku na podlagi dele‑
ža njegovega pravnega prednika.

3. Odgovornost za obveznosti zadruge

40. člen
Za svoje obveznosti odgovarja zadruga z vsem svojim 

premoženjem.
Če je nad zadrugo uveden stečaj, se morebitni primanj‑

kljaj najprej poravna z izterjavo neplačanih deležev. Če tudi 
izterjani deleži ne zadostujejo za popolno poplačilo upnikov, 
odgovarjajo člani zadrugi v stečaju za primanjkljaj v skladu z 
zadružnimi pravili.

Skupaj s člani odgovarjajo tudi prejšnji člani oziroma 
njihovi univerzalni pravni nasledniki. Prejšnji člani oziroma nji‑
hovi univerzalni pravni nasledniki odgovarjajo še eno lepo po 
izteku poslovnega leta, v katerem jim je članstvo prenehalo. 
Odgovornost bivših članov oziroma njihovih univerzalnih prav‑
nih naslednikov ne more biti večja kot takrat, ko je prenehalo 
članstvo, in tudi ne večja od odgovornosti članov.

Obveznost posamezne osebe iz prejšnjega odstavka za 
poravnavo primanjkljaja upnikov v stečaju se določi po enakih 
delih, če zadružna pravila ne določajo drugačne podlage za 
izračun te obveznosti.

Znesek, do katerega odgovarjajo člani poleg odgovor‑
nosti z že vpisanimi deleži, ne sme biti nižji od vsote vpisanih 
deležev.

4. Znižanje obveznih deležev in odgovornosti

41. člen
Če občni zbor odloči, da se znižajo obveznosti članov 

glede vpisa deležev ali omeji odgovornost članov za obveznosti 
zadruge, začne sklep učinkovati šele eno leto po vpisu spre‑
membe zadružnih pravil v register.

5. Poslovne knjige in letno poročilo

41.a člen
Zadruge morajo voditi poslovne knjige in sestaviti letno 

poročilo. Poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvo‑
stavnega knjigovodstva.

Če s tem ali drugim zakonom ni določeno drugače, se za 
vodenje poslovnih knjig, sestavo letnega poročila, dolžnosti re‑
vidiranja, javne objave letnega poročila in predložitve podatkov 
iz letnega poročila za državno statistiko smiselno uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki se nanašajo 
na poslovne knjige in letno poročilo.

Podrobnejša pravila v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in 
sestavo letnega poročila zadrug se uredijo s posebnim sloven‑
skim računovodskim standardom, ki ga po predhodnem mnenju 

Zadružne zveze Slovenije sprejme Slovenski inštitut za revizijo 
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrom, 
pristojnim za finance.

Zadruga predloži letno poročilo Agenciji Republike Slove‑
nije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
AJPES) v osmih mesecih po izteku poslovnega leta.

42. člen
V treh mesecih po izteku poslovnega leta mora upravni 

odbor ali drug organ, ki ga določajo zadružna pravila, sestaviti 
letno poročilo (bilanco stanja, bilanco uspeha s predlogom za 
razporeditev rezultatov poslovanja in s poročilom o poslova‑
nju).

Poročilo o poslovanju mora poleg sestavin, ki jih določajo 
posebni predpisi, navajati tudi številčno stanje članov s stanjem 
vpisanih in vplačanih deležev.

Letno poročilo mora biti sestavljeno tako, da omogoča 
članom vpogled v premoženjsko stanje in dosežene poslovne 
rezultate zadruge.

Letno poročilo mora pregledati nadzorni odbor. Če zadru‑
žna pravila ne določajo, da ima zadruga nadzorni odbor, mora 
občni zbor za pregled letnega poročila izvoliti enega ali dva 
preglednika. Občni zbor lahko vsakega preglednika kadarkoli 
odstavi, vendar mora na njegovo mesto takoj izvoliti novega. 
Mandatna doba preglednika traja najmanj eno poslovno leto. 
Pri pregledu poslovanja, pridobivanju podatkov in obvestil ima 
preglednik enake pravice in obveznosti kot nadzorni odbor.

Nadzorni odbor oziroma preglednik mora o svojem pre‑
gledu sestaviti poročilo in ga v enem mesecu skupaj z letnim 
poročilom izročiti organu, ki mu je letno poročilo predložil v 
pregled. Nadzorni odbor oziroma preglednik lahko v svojem 
poročilu predlaga občnemu zboru sprejem, popravke ali zavr‑
nitev letnega poročila. Če je bilo letno poročilo spremenjeno, ga 
mora nadzorni odbor oziroma preglednik ponovno pregledati in 
sestaviti o tem poročilo za občni zbor.

Poročilo podpišejo vsi člani nadzornega odbora oziroma 
preglednik. Če posamezen odbornik oziroma preglednik poroči‑
la ne podpiše, je treba to posebej zapisati kakor tudi morebitne 
razloge. Posamezen član nadzornega odbora oziroma pregle‑
dnik lahko da tudi ločeno mnenje o poročilu.

Preden občni zbor odloči o letnem poročilu, je treba pre‑
brati poročilo o pregledu.

6. Delitev presežka

43. člen
Najmanj 5% doseženega letnega presežka mora zadruga 

nameniti za obvezne rezerve.

44. člen
Poleg obveznih rezerv lahko zadruga, če tako določajo 

zadružna pravila ali sklene občni zbor, oblikuje še druge sklade 
in jim določi namen uporabe (prostovoljni skladi).

Samo če je tako določeno v zadružnih pravilih, ima nek‑
danji član oziroma njegov pravni naslednik poleg pravice do 
vračila denarne vrednosti deleža tudi pravico do ustreznega 
dela prostovoljnih skladov. Če zadružna pravila ne določajo 
posebne podlage za določitev te pravice (npr. obseg sodelo‑
vanja z zadrugo, trajanje članstva, število deležev in podobno), 
se ta del določi ob upoštevanju enake pravice drugih članov, 
če bi tudi njim prenehalo članstvo. Podlaga za izračun je letno 
poročilo, sprejeto za leto, v katerem je članstvo prenehalo. Za 
izplačilo dela, ki pripada nekdanjemu članu oziroma njegovemu 
univerzalnemu pravnemu nasledniku iz prostovoljnih skladov 
zadruge, veljajo enaki pogoji kot za vračilo deleža.

Če je v roku za izplačilo deleža in ustreznega dela pro‑
stovoljnih deležev nad zadrugo uveden stečaj ali likvidacija, 
ima nekdanji član oziroma njegov univerzalni pravni naslednik 
enake pravice do premoženja zadruge kot drugi člani, ki jim 
članstvo do uvedbe stečajnega oziroma likvidacijskega po‑
stopka ni prenehalo.
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45. člen
Del presežka, ki ga zadruga ne razporedi v sklade ali ne 

uporabi za kakšen drug namen, se lahko razdeli med člane v 
sorazmerju z njihovim poslovanjem z zadrugo, če zadružna 
pravila ne določajo drugače.

46. člen
Zadruga lahko poravna izgubo iz obveznih rezerv. Če iz‑

gube ni mogoče poravnati iz obveznih rezerv, se lahko poravna 
iz drugih skladov zadruge.

Občni zbor lahko tudi sklene, da se za znesek neporavna‑
ne izgube sorazmerno, če zadružna pravila ne določajo druge 
podlage, zmanjša vrednost obveznih in prostovoljnih deležev, 
ki so jih vpisali člani.

Če se zaradi odpisa ali izgube vrednosti deležev in skla‑
dov zadruge zniža za več kot polovico, mora občni zbor skleniti, 
da se deleži doplačajo v celotni odpisani vrednosti, če ne skle‑
ne predlagati, da se nad zadrugo uvede stečaj.

VI. PRENEHANJE ZADRUGE

47. člen
Zadruga preneha:
1. z iztekom časa, za katerega je bila ustanovljena, če je 

bila ustanovljena za določen čas, in občni zbor pred iztekom 
tega časa ne sklene, da zadruga nadaljuje poslovanje,

2. če ji je izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, 
ker ne izpolnjuje pogojev za njeno opravljanje, in v roku, ki ji 
je določen v izreku ukrepa, ne izpolni pogojev za opravljanje 
dejavnosti oziroma ne spremeni dejavnosti,

3. če se spoji z drugo zadrugo, pripoji drugi zadrugi oziro‑
ma razdeli na več novih zadrug,

4. če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost 
njenega vpisa v register,

5. po končanem stečajnem postopku,
6. če tako odloči občni zbor,
7. če se število njenih članov zmanjša pod najmanjše 

število, predpisano z zakonom, neprekinjeno za najmanj šest 
mesecev,

8. v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primerih iz prejšnjega odstavka, razen po 3. in 5. točki, 

zadruga preneha po opravljenem likvidacijskem postopku.
V primeru iz 6. točke prvega odstavka občni zbor ne more 

odločiti o predlogu za likvidacijo zadruge, če najmanj trije člani 
še pred sklepom izrazijo željo, naj zadruga še nadalje obstaja. 
V tem primeru se mora glasovati poimensko, za tiste člane, 
ki so glasovali za sprejem predloga, pa velja, da so se s tem 
odpovedali članstvu. Ta določba smiselno velja tudi za občni 
zbor predstavnikov, s tem da predstavniki ne morejo sprejeti 
predloga za prenehanje zadruge, če je zadruga še pred obč‑
nim zborom prejela pisne izjave najmanj treh članov, ki niso 
bili izvoljeni za predstavnike, da se ne strinjajo s prenehanjem 
zadruge.

48. člen
Po poplačilu upnikov v stečaju oziroma likvidaciji za‑

druge se najprej vrnejo članom prostovoljni, nato pa obvezni 
deleži.

Drugo premoženje zadruge, ki ostane po poplačilu upni‑
kov in vračilu deležev, se razdeli med člane sorazmerno z 
njihovimi deleži, če zadružna pravila za to premoženje ne do‑
ločajo drugačnega namena ali drugačne podlage za razdelitev 
med člane.

a 48.a člen
Če zadruga, ki ima premoženje iz četrtega odstavka 

74. člena tega zakona, ob prenehanju ni članica zadružne 
zveze, se to premoženje prenese na:

– zadružno zvezo, od katere je zadruga pridobila to pre‑
moženje;

– če zadružne zveze iz prejšnje alinee ni ali če jih je 
več, na zadružno zvezo, v katero je bila zadruga nazadnje 
včlanjena;

– v drugih primerih na zadružno zvezo, ki združuje zadru‑
ge z enako ali podobno dejavnostjo.

Zadružna zveza, na katero se prenese premoženje po 
tretjem odstavku 48.o člena, 48.p členu, šestem odstavku 48.r 
člena, 56.h in 56.p členu ter 74. členu tega zakona, mora imeti 
sedež na območju Republike Slovenije.

VI.A STATUSNO PREOBLIKOVANJE ZADRUG  
IN PREOBLIKOVANJE DRUGIH PRAVNIH OSEB  

V ZADRUGE

1. Splošna določba

48.a člen
Zadruga se lahko statusno preoblikuje:
– z združitvijo,
– z delitvijo ali
– s spremembo pravne organizacijske oblike.
Pri združitvi in delitvi so lahko poleg zadrug, pod pogoji, 

ki jih določa ta zakon, udeležene tudi pravne osebe, ki niso 
zadruge.

Pravne osebe, ki niso zadruge, se lahko preoblikujejo v 
zadrugo pod pogoji, ki jih določa ta ali drug zakon.

2. Združitev in delitev zadrug

48.b člen
Dve ali več zadrug se lahko združi s pripojitvijo ali spo‑

jitvijo.
Pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja 

ene ali več zadrug (prevzete zadruge) na drugo zadrugo (pre‑
vzemna zadruga).

Spojitev se opravi z ustanovitvijo nove zadruge (nova 
zadruga), na katero se prenese celotno premoženje zadrug, ki 
se spajajo (prevzete zadruge).

Prevzete zadruge z združitvijo prenehajo obstajati, ne da 
bi bila prej opravljena njihova likvidacija.

Članom prevzetih zadrug se zagotovijo ustrezni deleži 
prevzemne ali nove zadruge.

Z združitvijo preide na prevzemno ali novo zadrugo vse 
premoženje ter pravice in obveznosti prevzete zadruge. Pre‑
vzemna ali nova zadruga kot univerzalna pravna naslednica 
vstopi v vsa pravna razmerja prevzete zadruge.

48.c člen
Zadruga se lahko deli z razdelitvijo, oddelitvijo ali izčleni‑

tvijo. Delitev se lahko opravi z ustanovitvijo novih zadrug ali s 
prevzemom.

Razdelitev se opravi s hkratnim prenosom vseh de‑
lov premoženja prenosne zadruge, ki z razdelitvijo preneha 
obstajati, ne da bi bila opravljena njena likvidacija, na nove 
zadruge, ki se ustanovijo zaradi razdelitve (razdelitev z usta‑
novitvijo novih zadrug), ali na prevzemne zadruge (razdelitev 
s prevzemom).

Oddelitev se opravi s prenosom posameznih delov pre‑
moženja prenosne zadruge, ki z oddelitvijo ne preneha obsta‑
jati, na nove zadruge, ki se ustanovijo zaradi oddelitve (odde‑
litev z ustanovitvijo novih zadrug), ali na prevzemne zadruge 
(oddelitev s prevzemom).

Pri razdelitvi ali oddelitvi se članom prenosne zadruge 
zagotovijo ustrezni deleži nove ali prevzemne zadruge.

Izčlenitev se opravi s prenosom posameznih delov pre‑
moženja prenosne zadruge na (obstoječe) prevzemne zadru‑
ge (izčlenitev s prevzemom) ali na nove zadruge (izčlenitev 
z ustanovitvijo novih zadrug). Za preneseno premoženje pa 
prevzemne ali nove zadruge zagotovijo prenosni zadrugi svoje 
deleže v ustrezni vrednosti.
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Delitev se lahko opravi tudi tako, da se deli premoženja 
prenosne zadruge hkrati prenesejo na nove in na prevzemne 
zadruge.

Z delitvijo preide na novo ali na prevzemno zadrugo del 
premoženja prenosne zadruge, določen z delitvenim načrtom 
ali pogodbo o delitvi in prevzemu, ter pravice in obveznosti 
prenosne zadruge v zvezi s tem premoženjem. Nova ali pre‑
vzemna zadruga kot univerzalna pravna naslednica vstopi v 
zvezi s tem premoženjem v vsa pravna razmerja prenosne 
zadruge.

48.č člen
Če s tem ali drugim zakonom ni določeno drugače, se za 

združitev in delitev zadrug smiselno uporabljajo določbe zako‑
na, ki ureja gospodarske družbe, ki se nanašajo na združitev in 
delitev delniških družb, razen določb, ki se nanašajo na:

– način glasovanja o pripojitvi;
– soglasje delničarjev vsakega razreda za pripojitev;
– obveznosti uprave v zvezi s predložitvijo pogodbe o 

pripojitvi registru;
– oblike pripojitvene pogodbe;
– povečanje osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripoji‑

tve;
– vpis povečanja osnovnega kapitala prevzemne družbe 

v register hkrati z vpisom pripojitve;
– imenovanje zastopnika za prevzem delnic prevzemne 

družbe;
– zamenjavo delnic prevzemne družbe;
– poenostavljeno pripojitev;
– ponudbo denarne odpravnine v pogodbi o pripojitvi;
– višino denarne odpravnine in revizijo primernosti višine 

denarne odpravnine;
– sprejem ponudbe denarne odpravnine;
– sodni preizkus višine denarne odpravnine;
– pogoje, ki jih morajo glede višine deležev izpolnjevati 

predlagatelji za sodni preizkus menjalnega razmerja;
– pravico prevzemne družbe namesto dodatnih denarnih 

doplačil zagotoviti dodatne delnice;
– uporabo lastnih delnic;
– izdajo novih delnic po postopku povečanja osnovnega 

kapitala;
– pogoje za povečanje osnovnega kapitala prevzemne 

družbe zaradi zagotovitve dodatnih delnic;
– povečanje osnovnega kapitala zaradi izdaje dodatnih 

delnic;
– zmanjšanje osnovnega kapitala prenosne družbe pri 

oddelitvi;
– ustanovitev novih družb;
– obveznost uprave prenosne družbe, da registru predloži 

delitveni načrt;
– dolžnost prenosne družbe, da omogoči pregled listin 

pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi, če se 
nanaša na rok mesec dni;

– soglasje skupščine na delitev;
– ponudbo denarne odpravnine;
– vpis zmanjšanja osnovnega kapitala hkrati z vpisom 

delitve in ustanovitve novih zadrug;
– zamenjavo delnic prenosne družbe in
– zmanjšanje osnovnega kapitala prenosne družbe pri 

delitvi in povečanje osnovnega kapitala prevzemne družbe 
zaradi delitve.

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, iz prej‑
šnjega odstavka, ki se nanašajo na upravo delniške družbe, 
se smiselno uporabljajo za upravni odbor zadruge, če zadruga 
nima upravnega odbora, pa za predsednika zadruge.

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, iz prvega 
odstavka tega člena, ki se nanašajo na nadzorni svet delniške 
družbe, se smiselno uporabljajo za nadzorni odbor zadruge.

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, iz prvega 
odstavka tega člena, ki se nanašajo na skupščino delniške 
družbe, se smiselno uporabljajo za občni zbor zadruge.

Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki se na‑
našajo na skupno višino osnovnega kapitala delniških družb v 
zvezi z ohranitvijo kapitala, uporabo pravil o ustanovitvi in na 
odgovornost organov v zvezi z delitvijo, se smiselno uporabljajo 
za delitev zadrug, pri čemer se namesto osnovnega kapitala 
prenosne družbe upošteva vsota deležev, ki jih imajo člani v 
prenosni zadrugi pred delitvijo in v zadrugah, udeleženih pri 
delitvi.

48.d člen
Upravni odbor ali predsednik zadruge, ki je udeležena pri 

združitvi ali delitvi, na predlog direktorja zadruge ali na lastno 
pobudo pripravi pisno poročilo o nameravani združitvi ali delitvi 
zadruge.

48.e člen
Za revizijo delitvenega načrta, pogodbe o delitvi in pre‑

vzemu ali pogodbe o združitvi zadrug se smiselno uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo revidiranje družb.

Pisno poročilo o reviziji iz prvega odstavka tega člena 
mora vsebovati mnenje o tem, ali je predvidena združitev ali de‑
litev združljiva s koristmi članov in upnikov udeleženih zadrug, 
zlasti pa o predvidenih posledicah združitve ali delitve.

48.f člen
Nameravano združitev ali delitev zadruge mora na podlagi 

poročila upravnega odbora ali predsednika zadruge in poročila 
o reviziji pregledati nadzorni odbor vsake udeležene zadruge. 
Nadzorni odbor mora izdelati pisno poročilo za občni zbor.

48.g člen
Predlog za združitev ali delitev zadruge, ki mora biti na 

vpogled vsakemu članu zadruge v skladu s šestim odstavkom 
21. člena tega zakona, mora vsebovati:

1. pri združitvi pogodbo o združitvi, pri delitvi pa delitveni 
načrt ali pogodbo o delitvi in prevzemu;

2. letna poročila vseh zadrug, ki so udeležene pri združitvi 
ali delitvi, za zadnja tri poslovna leta;

3. zaključna poročila prevzetih zadrug ali zaključno po‑
ročilo prenosne zadruge, kadar dan obračuna ni enak bilanč‑
nemu presečnemu dnevu zadnjega letnega poročila prevzete 
zadruge ali prenosne zadruge, če so bila ta do predložitve že 
revidirana;

4. vmesne bilance stanja zadrug, kadar se zadnje letno 
poročilo posameznih zadrug, ki so udeležene pri združitvi ali 
delitvi, nanaša na poslovno leto, ki se je končalo več kakor 
šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o združitvi ali pogodbe 
o delitvi in prevzemu ali pred sestavo predloga takšne pogodbe 
ali pred sestavo delitvenega načrta. Vmesne bilance stanja 
morajo biti sestavljene po stanju na dan zaključka zadnjega 
trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o združitvi ali pogodbe o 
delitvi in prevzemu ali pred sestavo delitvenega načrta;

5. poročila upravnih odborov ali predsednikov zadrug, ki 
so udeležene pri združitvi ali delitvi, o združitvi ali delitvi;

6. poročilo o reviziji združitve ali delitve;
7. poročila nadzornih odborov zadrug, ki so udeležene pri 

združitvi ali delitvi, o pregledu združitve ali delitve.
Vsakemu članu je treba na njegovo zahtevo najpozneje 

naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz prejšnjega 
odstavka.

Vsakemu upniku in svetu delavcev, če je ta oblikovan, 
je treba na njegovo zahtevo naslednji delovni dan dati prepis 
pogodbe o delitvi in prevzemu ali delitvenega načrta.

48.h člen
Člani zadrug, ki so udeležene pri združitvi ali delitvi, se 

lahko zapisniško odpovedo uporabi določb o pisnem poročilu 
upravnega odbora ali reviziji združitve ali delitve na zasedanju 
občnega zbora ali dajo izjavo o tej odpovedi v obliki notarskega 
zapisa zunaj občnega zbora, če nobena od udeleženih zadrug 
nima premoženja, ki ga po določbah 74. člena tega zakona ni 
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dovoljeno razdeliti med člane, kar morajo člani vsake zadruge, 
ki je udeležena pri združitvi ali delitvi, posebej potrditi v pisni 
izjavi o odpovedi. Odpoved člana je neveljavna, če se najde 
tako premoženje.

Ne glede na prvi odstavek tega člena je revizija obvezna, 
če so sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki preidejo 
zaradi združitve ali delitve na novo ali prevzemno zadrugo, 
ovrednoteni po stanju na dan obračuna združitve ali delitve.

48.i člen
Na podlagi pogodbe o združitvi, pogodbe o delitvi in pre‑

vzemu ali delitvenega načrta pridobi vsak član prevzete ali pre‑
nosne zadruge najmanj en delež v prevzemni ali novi zadrugi.

Kadar imajo člani v vseh zadrugah, ki so udeležene pri 
združitvi, po prenehanju članstva zunaj stečaja ali likvidacije 
pravico do vračila vrednosti deležev brez udeležbe pri prosto‑
voljnih skladih, se sme menjalno razmerje določiti izključno na 
podlagi nominalne vrednosti deležev brez upoštevanja rezerv 
in drugih postavk lastnega kapitala.

Menjalno razmerje deležev ob združitvi ali delitvi zadruge 
ne sme biti določeno tako, da bi bilo s tem zmanjšano premo‑
ženje, ki ga po določbah 74. člena tega zakona ni dovoljeno 
razdeliti med člane.

Ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja gospodarske 
družbe in se nanašajo na učinke pravnomočnih sodnih odločb 
in poravnav v zvezi s preizkusom menjalnega razmerja in na 
obrestovanje dodatnih doplačil, sme prevzemna zadruga ali 
nova zadruga na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali po‑
ravnave, namesto dodatnih denarnih doplačil, pripisati znesek 
teh doplačil skupaj z obrestmi h knjigovodski vrednosti vseh 
deležev posameznega člana v prevzemni zadrugi ali novi za‑
drugi, če še niso bili v celoti vplačani.

48.j člen
Člani prevzete zadruge, ki so odgovarjali za obveznosti 

prevzete zadruge v večjem obsegu, kakor odgovarjajo za ob‑
veznosti prevzemne zadruge, odgovarjajo upnikom prevzete 
zadruge v enakem obsegu, kakor so odgovarjali v prevzeti 
zadrugi pred vpisom združitve, če upniki prevzete zadruge 
niso popolno poplačani iz premoženja prevzemne zadruge 
niti na podlagi odgovornosti članov za obveznosti prevzemne 
zadruge.

Določba prejšnjega odstavka se uporablja, če se za pre‑
vzemno zadrugo začne stečajni postopek v enem letu od 
objave vpisa združitve v register.

48.k člen
Tožbo za uveljavitev odškodninskih zahtevkov proti čla‑

nom upravnega in nadzornega odbora ali predsedniku prevzete 
zadruge zaradi škode, ki jo je pripojitev povzročila prevzeti za‑
drugi in njenim članom ter upnikom, lahko vloži samo posebni 
zastopnik, ki te zahtevke uveljavlja za račun vseh članov in 
vseh upnikov in ga sodišče imenuje na predlog člana prevzete 
zadruge ali upnika, ki ima pravico zahtevati zavarovanje, pa mu 
ga prevzemna zadruga ni zagotovila.

48.l člen
Po vpisu združitve ali delitve v register mora prevzemna 

ali nova zadruga vsakemu članu prevzete ali prenosne zadruge 
nemudoma pisno sporočiti:

1. datum nastanka članstva v prevzemni ali novi zadrugi 
zaradi združitve ali delitve zadruge;

2. znesek in število deležev, ki jih članu prevzete ali preno‑
sne zadruge zagotavlja prevzemna ali nova zadruga;

3. vrednost deležev v prevzemni ali novi zadrugi na pod‑
lagi že opravljenih vplačil, pripisov dela dobička in odpisov 
izgube v prevzeti ali prenosni zadrugi (knjigovodska vrednost 
deležev);

4. znesek, ki ga mora zadruga po vračunanju knjigovod‑
ske vrednosti izplačati članu ali ga mora član vplačati zadrugi, 
in rok za to plačilo;

5. znesek, do katerega odgovarjajo člani pri prevzemni ali 
novi zadrugi, če člani za obveznosti te zadruge odgovarjajo v 
skladu s 40. členom tega zakona.

48.m člen
Članu, ki je odpovedal članstvo pod pogoji iz petega in 

šestega odstavka 23. člena tega zakona, je treba za izpolnitev 
obveznosti plačila deleža in morebitne udeležbe v prostovolj‑
nih skladih zadruge dati ustrezno zavarovanje, če se zadruga 
deli in:

– delitev ne ohranja kapitalskih razmerij;
– ima posamezna nova pravna oseba, ki nastane z deli‑

tvijo, drugačno pravno obliko kakor zadruga;
– je bila članu protipravno preprečena udeležba na obč‑

nem zboru;
– občni zbor ni bil pravilno sklican;
– predmet odločanja na občnem zboru ni bil pravilno 

objavljen ali
– je o delitvi odločil občni zbor predstavnikov, član pa ni 

bil izvoljen za predstavnika.

48.n člen
Za sestavo zapisnika občnega zbora zadruge, ki daje 

soglasje k združitvi ali delitvi zadruge, se smiselno uporabljajo 
določbe 25. člena tega zakona, razen v primeru, če zapisnik 
občnega zbora potrdi notar.

3. Združitve in delitve z udeležbo drugih pravnih oseb

48.o člen
Pri združitvi in delitvi je lahko poleg zadruge udeležena 

kot prevzeta, prenosna ali nova pravna oseba:
– gospodarska družba, razen tihe družbe,
– gospodarsko interesno združenje.
Druga pravna oseba iz prejšnjega odstavka se lahko pri‑

poji k zadrugi samo, če občni zbor skupaj s sklepom o soglasju 
za pripojitev sprejme sklep o spremembi zadružnih pravil.

Če ima prevzeta ali prenosna zadruga premoženje, ki 
ga po določbah 74. člena tega zakona ni dovoljeno razdeliti 
med člane, se to premoženje prenese na nove ali prevzemne 
zadruge, sicer pa na zadružno zvezo, v katero je bila včlanjena 
prevzeta ali prenosna zadruga.

48.p člen
Za združitev in delitev iz prejšnjega člena se smiselno 

uporabljajo določbe tega zakona o združitvi in delitvi zadrug ter 
določbe predpisov, ki urejajo združitev in delitev pravnih oseb 
iz prvega odstavka prejšnjega člena.

4. Sprememba pravne organizacijske oblike

48.r člen
Zadruga se lahko preoblikuje v:
– gospodarsko družbo, razen tihe družbe,
– gospodarsko interesno združenje.
Zadruga se lahko preoblikuje v delniško družbo, če na 

vsakega člana odpade delež v znesku najmanj 1 euro, v druž‑
bo z omejeno odgovornostjo pa, če na vsakega člana odpade 
poslovni delež najmanj 50 eurov.

Če se zadruga preoblikuje v kapitalsko družbo, znesek 
osnovnega kapitala ne sme biti večji od vrednosti čistega pre‑
moženja zadruge.

Za preoblikovanje zadruge v osebno družbo je potrebno 
soglasje tistih članov zadruge, ki bodo po preoblikovanju odgo‑
varjali za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.

Za preoblikovanje zadruge v gospodarsko interesno zdru‑
ženje je potrebno poleg sklepa občnega zbora zadruge pridobiti 
tudi soglasje vseh njenih članov.

Če ima zadruga premoženje, ki ga po določbah 74. čle‑
na tega zakona ni dovoljeno razdeliti med člane, in se pre‑
oblikuje v drugo pravno osebo, mora pred preoblikovanjem 



Stran 12890 / Št. 97 / 30. 11. 2009 Uradni list Republike Slovenije

to premoženje prenesti na zadružno zvezo, v katero je bila 
včlanjena.

Za poročilo o preoblikovanju zadruge v pravno organiza‑
cijsko obliko iz prvega odstavka tega člena, revizijo predloga za 
preoblikovanje zadruge, pripravo in sklepanje občnega zbora 
zadruge ter obvestilo članom zadruge, ki nastane s preobliko‑
vanjem, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na združitev in delitev zadruge.

Poročilu je treba priložiti bilanco, iz katere so razvidni 
sredstva in obveznosti do virov sredstev zadruge na dan se‑
stave poročila.

Poročilo ni potrebno, če ima zadruga, ki se preoblikuje, 
samo enega člana ali če se poročilu odpovedo vsi člani in če 
zadruga nima premoženja, ki ga po določbah 74. člena tega 
zakona ni dovoljeno razdeliti med člane.

5. Preoblikovanje drugih pravnih oseb v zadrugo

48.s člen
V zadrugo se lahko preoblikuje:
– gospodarska družba, razen tihe družbe,
– gospodarsko interesno združenje.
Sklep o preoblikovanju mora vsebovati zlasti:
– pravno obliko, ki jo pridobi pravna oseba na podlagi 

spremembe pravne organizacijske oblike;
– firmo pravne osebe po preoblikovanju;
– udeležbo dosedanjih imetnikov deležev v skladu s pred‑

pisi, ki veljajo za pravno osebo nove pravne oblike;
– število, vrsto in znesek deležev ali članstev, ki pripadajo 

imetnikom deležev ali na novo pristopajočim osebno odgovor‑
nim družbenikom;

– pravice, ki bodo po preoblikovanju zagotovljene imetni‑
kom posebnih pravic do udeležbe v pravni osebi s spremenjeno 
pravno organizacijsko obliko.

Za preoblikovanje gospodarskega interesnega združenja 
v zadrugo je poleg sklepa pristojnega organa združenja potreb‑
no soglasje vseh ustanoviteljev.

Za preoblikovanje osebne družbe v zadrugo je potrebno 
soglasje družbenikov, ki za obveznosti družbe odgovarjajo z 
vsem svojim premoženjem.

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona je za sklep 
o preoblikovanju kapitalske družbe v zadrugo, v kateri odgo‑
vornost članov za obveznosti zadruge ni izključena, potrebno 
soglasje vseh družbenikov ali delničarjev. Za sklep o preobli‑
kovanju komanditne delniške družbe v zadrugo je potrebno 
soglasje komplementarja.

48.š člen
Za preoblikovanje gospodarske družbe v zadrugo se smi‑

selno uporabljajo naslednje določbe zakona, ki ureja gospo‑
darske družbe:

– za delniško družbo določbe o preoblikovanju delniške 
družbe v komanditno delniško družbo, razen določb v zvezi s 
komplementarjem;

– za družbe z omejeno odgovornostjo določbe o preobli‑
kovanju družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo in

– za komanditne delniške družbe določbe o njihovem 
preoblikovanju v delniško družbo.

Pri preoblikovanju pravne osebe iz prvega odstavka prej‑
šnjega člena v zadrugo lahko imetnik deleža, ki je na skupščini 
ugovarjal sklepu o preoblikovanju, od pravne osebe zahteva, 
da povrne njegov delež s plačilom primerne denarne odprav‑
nine. Pri preoblikovanju zadruge v pravne osebe iz 48.r člena 
tega zakona, se za njene člane uporabljata peti in šesti odsta‑
vek 23. člena tega zakona.

Sklepa skupščine ali občnega zbora pravne osebe iz 
prvega odstavka prejšnjega člena o njenem preoblikovanju v 
zadrugo ni mogoče izpodbijati zato, ker denarna odpravnina ni 
bila ponujena ali ni primerna ali ker delež ali članstvo v pravni 
osebi po preoblikovanju ni primerno nadomestilo za deleže ali 
članstvo v pravni osebi pred preoblikovanjem.

VII. ZADRUŽNE ZVEZE

49. člen
Zaradi varovanja in pospeševanja skupnih interesov se 

zadruge lahko združujejo v zadružne zveze.
Zadružne zveze opravljajo za svoje člane zlasti naslednje 

naloge:
– dajejo strokovno, organizacijsko, tehnično, pravno, 

ekonomsko in administrativno pomoč ter opravljajo zadružno 
revizijo,

– zastopajo interese zadružništva v gospodarskih zborni‑
cah in pred državnimi organi,

– organizirajo izobraževanje članov in delavcev v zadru‑
gah,

– dajejo pristojnim organom mnenja in predloge za spre‑
jem predpisov oziroma ukrepov, pomembnih za razvoj zadru‑
žništva, ter sodelujejo pri njihovi pripravi, če pristojni organ za 
to zaprosi,

– skrbijo za ohranjanje in razvijanje poslovnih zvez med 
člani,

– upravljajo premoženje, ki ga pridobijo po prenehanju 
zadruge po petem odstavku 74. člena tega zakona.

Zadružne zveze lahko opravljajo tudi posamezne naloge 
iz prejšnjega odstavka.

Za zadružne zveze se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o zadrugah, če v zakonu ni drugače določeno.

VIII. ZADRUŽNA REVIZIJA
(črtano)

50. člen
(črtan)

50.a člen
(črtan)

50.b člen
(črtan)

50.c člen
(črtan)

51. člen
(črtan)

52. člen
(črtan)

53. člen
(črtan)

54. člen
(črtan)

IX. FIRMA, SEDEŽ, DEJAVNOST, ZASTOPANJE  
IN VPIS V REGISTER

55. člen
Firma zadruge mora vsebovati označbo, da gre za zadru‑

go in označbo odgovornosti članov za obveznosti zadruge:
– »zadruga z omejeno odgovornostjo« ali okrajšavo 

»z.o.o.«, če je odgovornost članov za obveznosti zadruge po 
zadružnih pravilih omejena na določeno vsoto;

– »zadruga brez odgovornosti« ali »z.b.o.«, če je odgo‑
vornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih 
izključena.
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Pravico in obveznost, da uporabljajo v firmi označbo, da 
gre za zadrugo, imajo samo zadruge in druge oblike zadružne‑
ga organiziranja v skladu s tem zakonom.

56. člen
Glede firme, sedeža, dejavnosti, zastopanja zadrug, nji‑

hovega vpisa v register in sporazumevanja z zaposlenimi v 
zadrugi v zvezi z dajanjem navodil za delo zaposlenim, vo‑
denja postopkov, v katerih se odloča o pravicah zaposlenih in 
sodelovanja delavcev, se smiselno uporablja zakon, ki ureja 
gospodarske družbe.

Zadruga lahko opravlja vse dejavnosti pod enakimi pogoji, 
kot gospodarske družbe.

IX.A EVROPSKA ZADRUGA (SCE)

1. Splošne določbe

56.a člen
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 

št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge 
(SCE) (UL L št. 207 z dne 18. 8. 2003, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1435/2003/ES) podrobneje urejajo nekatera 
vprašanja, ki se nanašajo na ustanavljanje, upravljanje, prenos 
sedeža in prenehanje evropske zadruge (SCE) s sedežem v 
Republiki Sloveniji.

Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji po‑
men:

1. SCE je evropska zadruga, ustanovljena v skladu z 
Uredbo 1435/2003/ES;

2. država članica je država članica Evropske skupnosti ali 
država pogodbenica Evropskega gospodarskega prostora;

3. poslovodstvo je poslovodni organ SCE v dvotirnem 
sistemu in upravni organ SCE v enotirnem sistemu ter upravni 
odbor oziroma, če zadruga nima upravnega odbora, pred‑
sednik zadruge v skladu z določbami ostalih poglavij tega 
zakona;

4. občni zbor je skupščina zadruge oziroma skupščina 
SCE, kakor je opredeljena v Uredbi 1435/2003/ES;

5. pravila SCE so statut SCE, kakor je opredeljen v Uredbi 
1435/2003/ES;

6. izvršni direktor je glavni direktor, kakor je opredeljen v 
Uredbi 1435/2003/ES;

7. načrt preoblikovanja je predlog preoblikovanja, kakor je 
opredeljen v Uredbi 1435/2003/ES.

Za SCE se smiselno uporabljajo določbe ostalih poglavij 
tega zakona, če Uredba 1435/2003/ES ali določbe tega poglav‑
ja posameznih vprašanj ne urejajo drugače.

56.b člen
Za nadzor nad postopkom ustanovitve SCE se smiselno 

uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo ustanovitveno poroči‑
lo, ustanovitveno revizijo, obseg ustanovitvene revizije, obve‑
znost ustanoviteljev, da zagotovijo ustanovitvenim revizorjem 
potrebna pojasnila in dokazila, ter plačilo in povračilo stroškov 
ustanovitvenih revizorjev delniških družb.

56.c člen
SCE se vpiše v register. Za prijavo SCE v register se 

smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vpis delniške 
družbe v register.

K predlogu za vpis SCE v register je treba priložiti:
– sporazum o sodelovanju delavcev pri upravljanju SCE 

na način in pod pogoji, določenimi v predpisu, ki ureja sodelo‑
vanje delavcev pri upravljanju v SCE,

– sklep o prekinitvi pogajanj za sklenitev sporazuma iz 
prejšnje alinee, sprejet v skladu s predpisom, ki ureja sodelo‑
vanje delavcev pri upravljanju v SCE, ali

– izjavo vseh članov poslovodstva, da sporazum iz prve 
alinee tega odstavka ni bil sklenjen v ustreznem roku.

56.č člen
O podatkih in sporočilih, ki se v skladu s 13. členom Ured‑

be 1435/2003/ES objavljajo v Uradnem listu Evropske unije, 
mora pristojni izdajatelj Uradnega lista Republike Slovenije 
v mesecu dni po objavi v Uradnem listu Republike Sloveni‑
je obvestiti organ, ki je pristojen za objave v Uradnem listu 
Evropske unije.

56.d člen
Pravila SCE določijo sedež SCE v skladu s predpisi, ki 

urejajo delniške družbe.
Če poslovodstvo SCE, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, 

prenese delovanje v drugo državo članico, registrski organ 
pozove SCE, da v primernem roku ponovno vzpostavi delo‑
vanje poslovodstva v Republiki Sloveniji ali prenese sedež v 
skladu s 7. členom Uredbe 1435/2003/ES. Če SCE v roku, ki 
ga je postavilo sodišče, ne vzpostavi delovanja poslovodstva v 
Republiki Sloveniji ali ne prenese sedeža v skladu s 7. členom 
Uredbe 1435/2003/ES, izda registrski organ sklep o prenehanju 
SCE. Proti sklepu o prenehanju SCE je dopustna pritožba, ki 
zadrži izvršitev sklepa.

2. Prenos sedeža SCE

56.e člen
Nadzorni odbor mora na podlagi poročila poslovodstva 

o prenosu sedeža SCE pregledati nameravani prenos sede‑
ža in o tem pripraviti pisno poročilo. V poročilu o pregledu 
prenosa sedeža SCE nadzornemu odboru ni treba razkriti 
informacij iz razlogov iz drugega odstavka 60. člena Uredbe 
1435/2003/ES.

Nameravani prenos sedeža SCE mora pregledati tudi 
revizor in pripraviti pisno poročilo za občni zbor. V poročilu 
mora revizor oceniti zlasti združljivost nameravanega prenosa 
sedeža SCE s koristmi članov in upnikov SCE.

56.f člen
Poslovodstvo mora vsaj dva meseca pred dnem zase‑

danja občnega zbora, ki bo odločal o prenosu sedeža SCE v 
drugo državo članico, registrskemu organu predložiti predlog 
prenosa sedeža SCE, ki ga je pregledal nadzorni odbor SCE. 
Obvestilo o predložitvi načrta prenosa sedeža SCE registrske‑
mu organu mora SCE objaviti. V objavi je treba člane opozoriti 
na pravice iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter na 
pravice iz petega odstavka 7. člena Uredbe 1435/2003/ES, 
upnike pa na pravice iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
ter 56.g člena tega zakona.

Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja občnega zbora, ki 
bo odločal o prenosu sedeža SCE, je treba članom in upnikom 
na sedežu SCE poleg listin, določenih v četrtem odstavku 
7. člena Uredbe 1435/2003/ES, omogočiti tudi pregled nasle‑
dnjih listin:

1. poročila nadzornega odbora o pregledu nameravanega 
prenosa sedeža SCE,

2. revidiranega letnega poročila za zadnje poslovno leto,
3. poročila revizorja o pregledu nameravanega prenosa 

sedeža SCE.
Vsakemu članu in upniku je treba na njegovo zahtevo 

najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin 
iz prejšnjega odstavka.

Na zasedanju občnega zbora je treba predložiti listine iz 
drugega odstavka tega člena. Na začetku obravnave na obč‑
nem zboru mora poslovodstvo ustno razložiti vsebino načrta 
prenosa sedeža SCE. Pred odločanjem o soglasju za prenos 
sedeža SCE mora poslovodstvo obvestiti člane o vseh po‑
membnih spremembah premoženja SCE v obdobju od sestave 
načrta prenosa sedeža SCE do zasedanja občnega zbora.

56.g člen
Upniki SCE imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje 

nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje 
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pisno zahtevajo v enem mesecu po sprejetju sklepa o soglasju 
za prenos sedeža SCE. Upniki lahko to pravico uveljavljajo 
samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi prenosa sedeža SCE 
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev.

56.h člen
SCE, ki ima premoženje, ki se v skladu s 74. členom tega 

zakona ne sme razdeliti med člane niti ob prenehanju SCE, 
lahko prenese sedež v drugo državo članico samo, če premo‑
ženje, ki se ob prenehanju SCE ne sme razdeliti med člane, 
pred vložitvijo predloga za vpis namere prenosa sedeža SCE 
prenese na zadružno zvezo.

Sklep o prenosu sedeža SCE v drugo državo članico ne 
začne veljati, če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, nasprotuje 
prenosu na podlagi javnega interesa v dvomesečnem roku po 
objavi predloga iz prejšnjega odstavka.

56.i člen
Poslovodstvo SCE predlaga vpis namere prenosa sedeža 

SCE v register.
K predlogu za vpis namere prenosa sedeža SCE je treba 

priložiti:
1. izjavo poslovodstva SCE:
– da proti sklepu občnega zbora o soglasju za prenos 

sedeža SCE v roku za izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena 
tožba za izpodbijanje tega sklepa ali za ugotovitev njegove 
ničnosti,

– da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa obč‑
nega zbora o soglasju za prenos sedeža SCE ali za ugotovitev 
njegove ničnosti pravnomočno zavrnjen ali tožba zavržena ali 
umaknjena ali

– da so se vsi člani z izjavo v obliki notarskega zapisa od‑
povedali pravici do izpodbijanja sklepa občnega zbora o soglasju 
za prenos sedeža SCE ali uveljavljanju njegove ničnosti;

2. načrt prenosa sedeža SCE;
3. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑

glasju za prenos sedeža SCE;
4. poročilo poslovodstva o prenosu sedeža SCE;
5. revidirano letno poročilo za zadnje poslovno leto;
6. dokaz, da je bil nameravani prenos sedeža SCE obja‑

vljen v skladu s prvim odstavkom 56. f člena tega zakona;
7. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic 

članov in upnikov;
8. izjavo poslovodstva, da SCE v svojem premoženju 

nima sredstev, ki se ne smejo deliti med člane niti ob prene‑
hanju SCE;

9. poročilo revizorja o pregledu prenosa sedeža SCE.
Registrski organ mora preizkusiti, ali so bila v zvezi s 

prenosom sedeža SCE pravilno opravljena vsa predpisana 
pravna opravila in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavi‑
tev pravice upnikov zahtevati zavarovanje. Če registrski organ 
ugotovi, da so opravljena vsa predpisana pravna opravila in da 
so izpolnjene vse predpostavke prenosa sedeža, vpiše namero 
prenosa sedeža in izda potrdilo iz osmega odstavka 7. člena 
Uredbe 1435/2003/ES.

Ob vpisu nameravanega prenosa sedeža SCE se vpišeta 
novi sedež SCE in register, pri katerem bo SCE vpisana. Vpis 
se opremi z zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz osmega 
odstavka 7. člena Uredbe 1435/2003/ES.

Registrski organ mora po prejemu obvestila o vpisu pre‑
nosa sedeža SCE v register v drugi državi članici po uradni 
dolžnosti izbrisati SCE iz registra.

Če poslovodstvo SCE ne predloži izjave iz 1. točke prve‑
ga odstavka tega člena, ker je bila proti sklepu občnega zbora 
o soglasju za prenos sedeža SCE vložena tožba za izpodbija‑
nje tega sklepa ali ugotovitev njegove ničnosti in o tožbenem 
zahtevku še ni bilo pravnomočno odločeno, registrski organ 
prekine postopek odločanja o vpisu namere prenosa sedeža 
SCE do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku.

Ne glede na prejšnji odstavek registrski organ ne prekine 
postopka ali razveljavi sklep o prekinitvi postopka in opravi vpis 

namere o prenosu sedeža še pred pravnomočno odločitvijo o 
tožbenem zahtevku, če znatno prevladuje interes za hitro odlo‑
čitev o vpisu in če so izpolnjeni drugi pogoji za vpis.

Pri presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, regi‑
strski organ upošteva pomen pravice, katere kršitev se s tožbo 
zatrjuje, verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel, in škodo, ki lahko 
SCE nastane zaradi poznejšega vpisa.

56.j člen
Poslovodstvo, ki želi prenesti sedež SCE iz druge države 

članice v Republiko Slovenijo, predlaga prenos sedeža SCE za 
vpis v register v Republiki Sloveniji.

K predlogu za vpis prenosa sedeža SCE je treba poleg 
podatkov in dokumentov, ki se zahtevajo za vpis SCE, priložiti 
tudi:

1. načrt prenosa sedeža SCE;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑

glasju za prenos sedeža SCE;
3. poročilo poslovodstva o prenosu sedeža SCE;
4. letno poročilo za zadnje poslovno leto;
5. potrdilo pristojnega organa države članice, v kateri je 

SCE imela sedež do prenosa;
6. izpisek iz registra dosedanjega sedeža, ki ne sme biti 

izdan pred izdajo potrdila iz prejšnje točke;
7. overjene podpise vseh članov poslovodstva in drugih 

zastopnikov.
K predlogu za vpis prenosa sedeža SCE je treba priložiti 

izjavo poslovodstva, da zoper SCE ni bil začet postopek za nje‑
no prenehanje ali kateri od postopkov, določenih v petnajstem 
odstavku 7. člena Uredbe 1435/2003/ES.

Listine iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo 
biti priložene v izvirniku ali overjenem prevodu.

Registrski organ mora po vpisu prenosa sedeža SCE v 
register po uradni dolžnosti o tem vpisu obvestiti pristojni or‑
gan za vpis družb v državi članici, iz katere se prenaša sedež 
SCE.

3. Ustanovitev SCE z združitvijo

56.k člen
Pogodbo o združitvi je treba predložiti registrskemu orga‑

nu in o tem objaviti obvestilo. V obvestilu je treba navesti podat‑
ke iz drugega odstavka 24. člena Uredbe 1435/2003/ES.

Za predložitev pogodbe in objavo obvestila se smisel‑
no uporabljajo določbe zakona, ki urejajo združitev delniških 
družb.

V obvestilu je treba člane opozoriti na njihove pravice iz 
četrtega odstavka tega člena in na pravico do izredne odpo‑
vedi, upnike pa na pravice iz četrtega odstavka tega člena in 
na pravico, da pod pogoji iz 56.g člena tega zakona zahtevajo 
zavarovanje za nezapadle, pogojne in negotove terjatve.

Vsakemu članu in upniku zadruge, katere premoženje, 
pravice in obveznosti se z združitvijo prenašajo na SCE s 
sedežem v drugi državi članici, je treba na njegovo zahtevo 
najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin, 
katerih pregled mora omogočiti zadruga vsakemu članu v skla‑
du z določbami tega zakona o združitvi zadrug.

56.l člen
Pogodbo o združitvi mora za vsako zadrugo, udeleženo 

pri združitvi, pregledati en ali več revizorjev.

56.m člen
Za varstvo upnikov zadruge, ki z združitvijo prenaša svoje 

premoženje, pravice in obveznosti na SCE s sedežem v drugi 
državi članici, se smiselno uporabljajo določbe 56.g člena tega 
zakona.

56.n člen
Član zadruge, ki je udeležena pri združitvi zaradi usta‑

novitve SCE, lahko pod pogoji, ki veljajo za združitev zadrug 
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s sedežem na območju Republike Slovenije, odpove članstvo, 
tako da sklep o soglasju k združitvi zanj ne velja.

56.o člen
Sklepa občnega zbora, ki je odločil o soglasju za združi‑

tev, ni mogoče izpodbijati iz naslednjih razlogov:
1. ker zagotovitev deležev prevzemne zadruge po menjal‑

nem razmerju, določenem v pogodbi o združitvi, ali morebitnih 
denarnih doplačil ni primerno nadomestilo za deleže prevzete 
zadruge;

2. ker člani niso bili opozorjeni ali niso bili pravilno opozor‑
jeni na pravico do izstopa pod pogoji iz prejšnjega člena;

3. ker utemeljitev ali obrazložitev menjalnega razmerja ni 
v skladu z zakonom;

4. če občni zbori vseh zadrug s sedežem v drugih državah 
članicah, ki so udeležene pri združitvi, v katerih pravni red ne 
ureja postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja, pri 
sprejemanju sklepa o soglasju za združitev izrecno soglašajo:

– da lahko člani zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji 
predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti SCE s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali

– da lahko člani prevzete zadruge s sedežem v Republiki 
Sloveniji predlagajo sodni preizkus menjalnega razmerja proti 
SCE s sedežem v drugi državi članici na način in pod pogoji, 
kakor izhajajo iz smiselne uporabe določb zakona, ki ureja go‑
spodarske družbe, o sodnem preizkusu menjalnega razmerja 
ob združitvi gospodarskih družb.

V primeru iz druge alinee 4. točke prejšnjega odstavka 
lahko predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja vložijo 
le tisti člani, ki so na občnem zboru, ki je odločal o soglasju za 
združitev, na zapisnik napovedali vložitev predloga za sodni 
preizkus menjalnega razmerja ali so vložitev tega predloga 
zadrugi napovedali v mesecu dni po sprejetju sklepa o soglasju 
za združitev. V potrdilu iz drugega odstavka 29. člena Uredbe 
1435/2003/ES je treba navesti, ali so člani napovedali vložitev 
predloga za sodni preizkus menjalnega razmerja.

Člani posamezne prevzete zadruge s sedežem v drugi 
državi članici lahko vložijo predlog za sodni preizkus menjal‑
nega razmerja:

1. če iz potrdila, ki ga je izdala ta zadruga, izhaja, da so 
se člani veljavno odpovedali pravici izpodbijati sklep občnega 
zbora o soglasju za združitev iz razlogov v zvezi z menjalnim 
razmerjem, in

2. če vse prevzete zadruge s sedeži v drugih državah 
članicah soglašajo z vložitvijo predloga za sodni preizkus me‑
njalnega razmerja.

56.p člen
Zadruga ali SCE, ki ima premoženje, ki se v skladu s 

74. členom tega zakona ne sme razdeliti med člane niti ob 
prenehanju SCE, je lahko udeležena pri ustanovitvi SCE s 
sedežem v drugi državi članici samo, če premoženje, ki se ob 
prenehanju te zadruge ali te SCE ne sme razdeliti med člane, 
pred vložitvijo predloga za vpis namere o združitvi prenese na 
zadružno zvezo.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko na podlagi jav‑
nega interesa nasprotuje sodelovanju zadruge, ustanovljene v 
skladu s pravom Republike Slovenije, pri ustanavljanju SCE z 
združitvijo.

56.r člen
Poslovodstvo zadruge, ki z združitvijo prenaša svoje pre‑

moženje, pravice in obveznosti na SCE s sedežem v drugi 
državi članici, predlaga vpis namere združitve v register.

K predlogu za vpis namere združitve v SCE je treba 
priložiti:

1. pogodbo o združitvi;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora prevzete zadruge, 

ki je odločal o soglasju za združitev;
3. dovoljenje pristojnega organa, če se za združitev to 

zahteva;

4. poročilo poslovodstva prevzete zadruge o združitvi;
5. poročilo ali poročila o reviziji združitve;
6. zaključno poročilo prevzete zadruge;
7. dokaz, da je bila nameravana združitev objavljena v 

skladu s prvim odstavkom 56.k člena tega zakona;
8. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic čla‑

nov in soglasje zadrug s sedežem v drugih državah članicah za 
začetek postopka za sodni preizkus menjalnega razmerja;

9. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic 
upnikov;

10. izjavo poslovodstva zadruge, ki je udeležena pri zdru‑
žitvi:

– da proti sklepu občnega zbora o soglasju za združitev v 
roku za izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena tožba za izpod‑
bijanje tega sklepa ali za ugotovitev njegove ničnosti ali

– da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa obč‑
nega zbora o soglasju za združitev ali za ugotovitev njegove 
ničnosti pravnomočno zavrnjen ali tožba zavržena ali uma‑
knjena ali

– da so se vsi člani z izjavo v obliki notarskega zapisa 
odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa občnega zbora o 
soglasju za združitev ali uveljavljanju njegove ničnosti.

Če poslovodstvo ne predloži izjave iz 10. točke prejšnjega 
odstavka, ker je bila proti sklepu občnega zbora o soglasju za 
združitev pravočasno vložena tožba za izpodbijanje tega skle‑
pa ali za ugotovitev njegove ničnosti in o tožbenem zahtevku 
še ni bilo pravnomočno odločeno, registrski organ prekine po‑
stopek odločanja o vpisu združitve do pravnomočne odločitve 
o tožbenem zahtevku.

Ne glede na prejšnji odstavek registrski organ ne prekine 
postopka ali razveljavi sklep o prekinitvi postopka in opravi vpis 
združitve še pred pravnomočno odločitvijo o tožbenem zahtev‑
ku, če znatno prevladuje interes za hitro odločitev o vpisu in če 
so izpolnjeni drugi pogoji za vpis.

Pri presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, re‑
gistrski organ upošteva pomen pravice, katere kršitev se s 
tožbo zatrjuje, verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel, in škodo, 
ki lahko zadrugam, udeleženim pri združitvi, nastane zaradi 
poznejšega vpisa.

Registrski organ mora preizkusiti, ali so bila v zvezi z 
združitvijo v SCE pravilno opravljena vsa predpisana prav‑
na opravila in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev 
pravice upnikov zahtevati zavarovanje. Če registrski organ 
ugotovi, da so izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice 
upnikov zahtevati zavarovanje in da so imetnikom poseb‑
nih pravic zagotovljene enakovredne pravice, vpiše združi‑
tev in izda potrdilo iz drugega odstavka 29. člena Uredbe 
1435/2003/ES.

Ob vpisu nameravane združitve v SCE se vpišeta name‑
ravani sedež SCE in register, pri katerem bo SCE vpisana. Vpis 
se opremi z zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz drugega 
odstavka 29. člena Uredbe 1435/2003/ES.

4. Preoblikovanje zadruge v SCE in SCE v zadrugo

56.s člen
Načrt preoblikovanja zadruge v SCE (v nadaljnjem bese‑

dilu tega oddelka: načrt preoblikovanja) mora vsebovati:
1. dosedanjo firmo, sedež in vložno številko zadruge, ki 

se preoblikuje;
2. predlog pravil SCE;
3. predvideni časovni okvir preoblikovanja;
4. poročilo poslovodstva o preoblikovanju v skladu s tre‑

tjim odstavkom 35. člena Uredbe 1435/2003/ES.

56.š člen
Načrt preoblikovanja mora pregledati revizor.
Revizor mora o reviziji načrta preoblikovanja izdelati pi‑

sno poročilo. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe 
1435/2003/ES mora revizor pregledati, ali ima zadruga sred‑
stva, katerih vrednost, zmanjšana za obveznosti zadruge, ki se 
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sme razdeliti med člane, dosega najmanj znesek osnovnega 
kapitala SCE.

Za revizijo preoblikovanja se smiselno uporabljajo določ‑
be tega zakona, ki urejajo ustanovitveno revizijo SCE.

56.t člen
Poslovodstvo zadruge mora vsaj mesec dni pred dnem 

zasedanja občnega zbora, ki bo odločal o preoblikovanju, re‑
gistrskemu organu predložiti načrt preoblikovanja, ki ga je prej 
pregledal nadzorni odbor zadruge. Obvestilo o predložitvi na‑
črta preoblikovanja registrskemu organu mora zadruga objaviti. 
V objavi je treba člane opozoriti na njihove pravice iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena.

Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja občnega zbora, ki 
bo odločal o preoblikovanju, je treba članom na sedežu zadru‑
ge omogočiti pregled naslednjih listin:

1. načrta preoblikovanja,
2. poročila poslovodstva o preoblikovanju,
3. poročila o reviziji preoblikovanja,
4. letnega poročila za zadnje poslovno leto.
Vsakemu članu je treba na njegovo zahtevo najpozneje 

naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz prejšnjega 
odstavka.

Na zasedanju občnega zbora je treba predložiti listine iz 
drugega odstavka tega člena. Na začetku obravnave na obč‑
nem zboru mora poslovodstvo zadruge ustno razložiti vsebino 
načrta preoblikovanja. Pred odločanjem o soglasju za preobli‑
kovanje mora poslovodstvo obvestiti člane o vseh pomembnih 
spremembah premoženja zadruge v obdobju od sestave načrta 
preoblikovanja do zasedanja občnega zbora.

56.u člen
Poslovodstvo ali zakoniti zastopnik zadruge predlaga vpis 

preoblikovanja v register.
K predlogu za vpis preoblikovanja v register je treba 

priložiti:
1. načrt preoblikovanja;
2. zapisnik zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑

glasju za preoblikovanje;
3. poročilo poslovodstva o preoblikovanju;
4. poročilo o reviziji preoblikovanja;
5. letno poročilo za zadnje poslovno leto;
6. dokaz, da je bilo nameravano preoblikovanje objavljeno 

v skladu s prvim odstavkom 56.t člena tega zakona; dokaz ni 
potreben, če so se zasedanja občnega zbora, ki je odločal o so‑
glasju za preoblikovanje, udeležili vsi člani ali so bili zastopani 
in niso ugovarjali sklepu o soglasju za preoblikovanje;

7. dovoljenje pristojnega organa, če se za preoblikovanje 
zahteva.

56.v člen
Za preoblikovanje SCE v zadrugo se smiselno upora‑

bljajo določbe tega zakona, ki urejajo preoblikovanje zadruge 
v SCE.

5. Upravljanje SCE

5.1. Dvotirni sistem

56.z člen
Poslovodni organ SCE je sestavljen iz najmanj treh članov 

(upravni odbor), razen v SCE, ki ima manj kakor 10 članov, kjer 
je lahko poslovodni organ enoosebni (predsednik).

Nadzorni organ SCE ima najmanj tri člane.
Člane poslovodnega organa SCE izvoli občni zbor, ki jih 

lahko tudi odpokliče.
SCE ima lahko enega ali več izvršnih direktorjev, ki jih 

imenuje in razrešuje poslovodni organ.

Določba tretjega odstavka 14. člena tega zakona se upo‑
rablja tudi za SCE z dvotirnim sistemom.

5.2. Enotirni sistem

56.ž člen
SCE ima upravni organ, ki šteje najmanj tri člane (upravni 

organ).
Upravni organ vodi SCE, določa temelje njene dejavnosti 

in nadzoruje njeno opravljanje.
Upravni organ mora sklicati občni zbor vedno, kadar to 

zahtevajo koristi SCE.
Določbe predpisov, ki določajo pravice in obveznosti 

upravnega odbora oziroma nadzornega odbora zadruge, se 
uporabljajo tudi za upravni organ SCE, če določbe tega poglav‑
ja ne urejajo pravic in obveznosti upravnega organa in izvršnih 
direktorjev drugače.

56.aa člen
Občni zbor lahko člana upravnega organa predčasno 

odpokliče pred iztekom mandata.

56.ab člen
Upravni organ mora oblikovati revizijsko komisijo v SCE:
– s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem 

trgu ali
– v kateri delavci v skladu z zakonom uveljavljajo svojo 

pravico do sodelovanja v organih SCE.
Za revizijsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe 

29.a člena tega zakona, pri čemer so člani revizijske komisije 
lahko le tisti člani upravnega organa, ki niso izvršni direktorji.

56.ac člen
Upravni organ zastopa in predstavlja SCE.
Člani upravnega organa zastopajo SCE skupno, če pra‑

vila SCE ne določajo drugače.
Pri skupnem zastopstvu učinkuje izjava volje, dana kate‑

remu koli članu upravnega organa, proti SCE kot celoti.
Pravila SCE lahko določijo, da so za zastopanje poobla‑

ščeni člani upravnega organa posamično ali skupaj najmanj 
dva člana upravnega organa ali član upravnega organa skupaj 
s prokuristom.

56.ač člen
Upravni organ mora sestaviti letno poročilo.
Upravni organ preveri sestavljeno letno poročilo in pre‑

dlog za uporabo bilančnega dobička.
Upravni organ o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka sesta‑

vi pisno poročilo za občni zbor. Če je k letnemu poročilu prilože‑
no tudi revizorjevo poročilo, mora upravni organ v svojem po‑
ročilu zavzeti stališče do njega. V poročilu mora navesti, kako 
in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje SCE med poslovnim 
letom. Na koncu poročila mora upravni organ navesti, ali ima 
po končni preveritvi še kakšne pripombe o letnem poročilu in 
ali letno poročilo potrjuje.

56.ad člen
Upravni organ lahko imenuje enega ali več izvršnih di‑

rektorjev. Za izvršnega direktorja je lahko imenovan tudi član 
upravnega organa, dokler večine članov upravnega organa 
ne sestavljajo izvršni direktorji. Predsednik upravnega organa 
SCE, ki po merilih za razvrščanje družb po velikosti ne spada 
med srednje ali velike SCE, ne more biti hkrati izvršni direk‑
tor.

Upravni organ mora vsako imenovanje in obseg upravi‑
čenja za zastopanje izvršnega direktorja ter spremembo teh 
podatkov prijaviti za vpis v register.

Če je za izvršnega direktorja imenovana oseba, ki ni član 
upravnega organa, se glede pogojev za imenovanje smiselno 
uporabljajo določbe 33.b člena tega zakona.
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Upravni organ lahko na izvršne direktorje prenese nasle‑
dnje naloge:

– vodenje tekočih poslov;
– prijave vpisov in predložitve listin registru;
– skrb za vodenje poslovnih knjig in
– sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga 

je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo 
bilančnega dobička za občni zbor, ter ga nemudoma predložijo 
upravnemu organu.

Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati 
navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo občni zbor, upravni 
organ, pravila SCE in morebitni poslovnik o delu izvršnih di‑
rektorjev.

Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, vodijo posle 
skupno, če pravila SCE ali poslovnik upravnega organa ne 
določajo drugače.

Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, lahko sprejmejo 
o svojem delu poslovnik, razen če pravila SCE določajo, da tak 
poslovnik sprejme upravni organ ali ga je že sprejel.

Upravni organ lahko kadar koli odpokliče izvršnega direk‑
torja. Za zahtevke izvršnih direktorjev iz pogodbe o opravljanju 
funkcije se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacij‑
ska razmerja.

Izvršni direktorji se podpisujejo tako, da firmi SCE dodajo 
svoj podpis s pripombo »izvršni direktor«.

Če je izvršnih direktorjev več, se glede njihovega zastopa‑
nja in predstavljanja SCE smiselno uporabljajo določbe 56.ac 
člena tega zakona, če pravila SCE ne določajo drugače.

56.ae člen
Za dolžnost skrbnosti in odgovornost članov upravnega 

organa ter izvršnih direktorjev se smiselno uporablja določba 
32. člena tega zakona.

5.3. Občni zbor

56.af člen
Pravila SCE lahko določijo:
– da ima posamezni član na občnem zboru večje število 

glasov, ki se določi glede na članovo sodelovanje v dejavnosti 
SCE, vendar ne na podlagi kapitalske udeležbe, s tem, da se 
na tej podlagi lahko določi največ pet glasov na člana in največ 
30 odstotkov vseh glasov, odvisno od tega, katera omejitev je 
v posameznem primeru nižja;

– da ima posamezni član na občnem zboru, ki se ukvarja 
s finančno ali zavarovalniško dejavnostjo, večje število glasov, 
ki se določi glede na članovo sodelovanje v dejavnosti SCE, 
lahko tudi na podlagi kapitalske udeležbe, s tem, da se na 
tej podlagi lahko določi največ pet glasov na člana in največ 
20 odstotkov vseh glasov, odvisno od tega, katera omejitev je 
v posameznem primeru nižja;

– da ima posamezni član na občnem zboru SCE, katere 
člani so pretežno zadruge, več glasov na podlagi članovega 
sodelovanja v dejavnosti zadruge, ki se lahko ugotavlja tudi 
na podlagi kapitalske udeležbe ali na podlagi števila članov 
včlanjene zadruge.

Pravila SCE lahko članom vlagateljem zagotovijo gla‑
sovalne pravice. Člani vlagatelji ne smejo imeti več kakor 
25 odstotkov celotnega števila glasov.

56.ag člen
Pravila SCE lahko predvidijo, da člani volijo predstavnike 

v občni zbor na področnih oziroma območnih delnih zborih, če 
SCE opravlja različne dejavnosti, svoje dejavnosti opravlja v 
več kakor eni območni enoti, ima več podružnic ali šteje več 
kakor 500 članov.

56.ah člen
Za SCE, katere zakonske rezerve so dosegle najmanj 

znesek iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1435/2003/ES, 

ne velja obveznost iz 43. člena tega zakona, razen če pravila 
SCE drugače določajo.

X. LASTNINJENJE IN VRAČANJE ZADRUŽNEGA 
PREMOŽENJA

1. Udeležba zadružnih organizacij  
in organizacij kooperantov pri lastninskem 

preoblikovanju podjetij

57. člen
Pod pogoji in na način, določenimi s tem zakonom, lahko v 

postopku lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma njihovih 
delov s seznama, ki je sestavni del tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: podjetja), sodelujejo kot zadružni upravičenci:

– zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so 
od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 na podlagi pogodb proizvodno 
oziroma poslovno sodelovale s podjetjem s seznama, in

– zadruge, ki jo ustanovijo oziroma v katero se včlanijo fi‑
zične osebe, ki so od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990 neposredno ali 
po organizacijah poslovno sodelovale s podjetjem s seznama, 
in niso članice organizacije iz prejšnje alinee, če ustanovitev 
zadruge priglasijo sodišču v 90 dneh.

Pravica do sodelovanja zadružnih upravičencev pri la‑
stninskem preoblikovanju podjetij ne vpliva na pravico do vra‑
čanja premoženja, ki ga v skladu s predpisi o denacionalizaciji 
oziroma tem zakonom uveljavljajo nekdanji lastniki in njihovi 
dediči, zadružne in kooperantske organizacije, zadružne zve‑
ze, cerkve in verske skupnosti ter njihovi pravni nasledniki do 
teh podjetij in njihovih sredstev, ter na pravico delavcev do 
neodplačne razdelitve delnic v skladu s predpisi o lastninskem 
preoblikovanju podjetij.

Pod pogoji in na način, določenimi s tem zakonom, lahko 
zadružne organizacije in organizacije kooperantov sodelujejo 
tudi v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, ki niso 
navedena v seznamu iz prvega odstavka tega člena, če se tako 
sporazumejo s podjetjem in pristojno ministrstvo ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji iz tega zakona.

58. člen
Za lastninsko preoblikovanje podjetij s seznama se 

smiselno uporabljajo določbe predpisov o lastninskem pre‑
oblikovanju podjetij, kolikor s tem zakonom ni drugače do‑
ločeno.

Podjetja iz prejšnjega člena se lastninsko preoblikujejo v 
delniške družbe ali v družbe z omejeno odgovornostjo v enem 
letu.

Če zadružni upravičenci uveljavljajo pravice po prejšnjem 
členu le na delu podjetja, se tako podjetje lahko v roku iz prej‑
šnjega odstavka ob lastninskem preoblikovanju razdeli na dve 
ali več delniških družb oziroma družb z omejeno odgovornostjo, 
pri čemer se tak del podjetja oblikuje kot samostojna delniška 
družba ali družba z omejeno odgovornostjo.

Način ugotavljanja vrednosti družbenega kapitala dela 
podjetja se predpiše z metodologijo iz 4. člena zakona o la‑
stninskem preoblikovanju podjetij.

59. člen
Podjetja iz 57. člena tega zakona v šestdesetih dneh 

po izteku roka iz drugega odstavka prejšnjega člena izdajo 
za 45% vrednosti obstoječega družbenega kapitala podjetja 
oziroma njegovega dela, ugotovljenega s programom preo‑
blikovanja podjetja, navadne delnice s pravico upravljanja in 
jih na podlagi odločbe pristojnega ministrstva kot nedeljivo 
premoženje prenesejo na zadružne upravičence iz 57. člena 
tega zakona.

Navadne delnice iz prejšnjega odstavka se razdelijo med 
zadružne upravičence glede na njihov obseg sodelovanja s 
podjetjem, če se ne sporazumejo drugače.



Stran 12896 / Št. 97 / 30. 11. 2009 Uradni list Republike Slovenije

60. člen
V podjetjih iz 57. člena tega zakona se po olastninjenju 

45% vrednosti družbenega kapitala najprej opravi razdelitev 
navadnih delnic do 20% celotne vrednosti družbenega kapita‑
la v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Preostali del družbenega kapitala podjetja pa lahko v celoti ali 
deloma odkupijo pri podjetju ali zadružnem upravičencu zapo‑
sleni, bivši zaposleni oziroma upokojeni delavci, člani zadružnih 
upravičencev, zadružni upravičenci oziroma kooperanti, če se 
za tak odkup s programom preoblikovanja odloči organ upra‑
vljanja podjetja.

Kupnina iz prejšnjega odstavka oziroma neodkupljene 
delnice se prenesejo Skladu Republike Slovenije za razvoj (v 
nadaljnjem besedilu: sklad), ki jih razdeli skladom po zakonu o 
lastninskem preoblikovanju podjetij.

Če se organ upravljanja podjetja ne odloči za odkup iz 
prvega odstavka tega člena, se preostali del družbenega kapi‑
tala lastnini v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju 
podjetij.

60.a člen
V primeru likvidacije ali stečaja podjetja iz 57. člena za‑

kona pred njegovim lastninskim preoblikovanjem se po konča‑
nem stečajnem oziroma likvidacijskem postopku preostanek 
premoženja razdeli v razmerju 55 odstotkov vrednosti prenese 
na Sklad, v razmerju 45 odstotkov pa razdeli na zadružne 
upravičence v skladu s tem zakonom.

61. člen
(črtan)

62. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti pravico iz 57. člena tega 

zakona, vloži zahtevek v 90 dneh na pristojno ministrstvo.
V zahtevku mora biti navedeno podjetje oziroma njegov 

del, s katerim je zadružni upravičenec na podlagi pogodbe 
trajneje proizvodno ali poslovno sodeloval. Zahtevku morajo 
biti priložena dokazila.

Pristojno ministrstvo lahko izloči iz lastninjenja po 59. čle‑
nu tega zakona del premoženja podjetja s seznama, če ugoto‑
vi, da to premoženje ne služi za izvajanje osnovne dejavnosti 
podjetja.

Pristojno ministrstvo odloči o zahtevku v upravnem po‑
stopku v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij.

63. člen
Pristojno ministrstvo vroči en izvod odločbe Agenciji Re‑

publike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. Če zah‑
tevek ni vložen v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, ob‑
vesti pristojno ministrstvo v osmih dneh po izteku roka Agencijo 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.

64. člen
Če zadružni upravičenci ne vložijo zahtevka iz prvega 

odstavka 62. člena tega zakona oziroma če ta zahtevek ni 
utemeljen, se podjetje lastninsko preoblikuje po predpisih o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. V teh primerih začnejo teči 
roki za lastninsko preoblikovanje podjetij, določeni s predpisi o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, od izteka roka iz prvega 
odstavka 62. člena tega zakona oziroma od pravnomočnosti 
odločbe, s katero je ugotovljeno, da zahtevek ni utemeljen.

2. Vračanje zadružnega premoženja

65. člen
Premoženje zadružnih organizacij, organizacij kooperan‑

tov ali zadružnih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila 
podržavljeno ali preneseno na druge uporabnike, se v skladu 
s tem zakonom vrne zadružnim organizacijam, organizacijam 

kooperantov oziroma zadružnim zvezam. Ta določba ne velja 
za premoženje, ki so ga zadružne organizacije, organizacije 
kooperantov oziroma zadružne zveze pridobile iz premoženja, 
podržavljenega na kateri od podlag iz 3., 4. in 5. člena zakona 
o denacionalizaciji.

Premoženje, ki so ga zadružne organizacije, organiza‑
cije kooperantov ali zadružne zveze po 9. 5. 1945 na podlagi 
pogodbe ali samoupravnega sporazuma združile, vložile ali 
prenesle na podjetja oziroma druge pravne osebe, ni pa bilo 
vrnjeno niti ni prenehala pravica do vračila, postane v skladu 
s tem zakonom premoženje zadružnih organizacij, organizacij 
kooperantov oziroma zadružnih zvez.

66. člen
Vračilo oziroma razdružitev premoženja iz prejšnjega čle‑

na lahko uveljavljajo:
1. zadružna organizacija oziroma organizacija koope‑

rantov, ki ji je bilo po 9. 5. 1945 premoženje brez nadomestila 
podržavljeno ali brez nadomestila preneseno na drugo pravno 
osebo oziroma je vložila, združila ali prenesla premoženje na 
drugo pravno osebo, če pravica do vračila do uveljavitve tega 
zakona še ni prenehala;

2. če takšne zadružne organizacije oziroma organizacije 
kooperantov ni, zadruga oziroma organizacija kooperantov, ki 
je njen pravni naslednik;

3. če ni zadružne organizacije oziroma organizacije ko‑
operantov iz prejšnje točke, zadružna zveza, ki posluje na 
območju prejšnje zadruge in združuje zadružne organizacije in 
organizacije kooperantov z enako ali podobno dejavnostjo kot 
prejšnja zadruga. Zadružna zveza dodeli to premoženje drugi 
zadrugi, ki se najpozneje v enem letu od prenehanja prejšnje 
zadruge ustanovi s podobnimi nalogami na območju zadruge, 
ki je prenehala. Če se druga zadruga ne ustanovi v tem roku, 
uporabi zadružna zveza premoženje za razvoj zadružništva. 
Ob dodelitvi premoženja drugi zadrugi ima zadružna zveza pra‑
vico zahtevati od te zadruge povračilo stroškov, ki jih je imela 
zaradi postopka v zvezi s postopkom za vračilo zadružnega 
premoženja.

Upravičenka do vrnitve zadružnega premoženja, ki je bilo 
odvzeto zadružni zvezi, je področna zadružna zveza, ki deluje 
na območju prejšnje področne zadružne zveze. Če takšne po‑
dročne zadružne zveze ni, je upravičenka področna zadružna 
zveza, ki deluje za območje republike.

67. člen
Premoženje kreditnih zadrug, zadružnih zavarovalnic in 

njihovih zvez, ki je bilo po 9. 5. 1945 brez nadomestila preneše‑
no na državo ali druge uporabnike, se v skladu s tem zakonom 
na zahtevo Zveze hranilno‑kreditnih služb Slovenije, r.o., Lju‑
bljana in Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana 
vrne tema institucijama.

Obvezna razlaga 67. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, 
št. 13/92) – ORZZad67 (Uradni list RS, št. 22/94), objavljena 
28. aprila 1994, določa:
O zahtevah za denacionalizacijo premoženja, vloženega na 
podlagi 67. člena zakona o zadrugah, odločajo občinski upravni 
organi iz 1. do 3. točke 54. člena zakona o denacionalizaciji 
(Uradni list RS, št. 27/91‑I in 31/93) v upravnem postopku, v 
katerem se v procesnem in materialno‑pravnem pogledu smi‑
selno uporabljajo določbe zakona o denacionalizaciji.

68. člen
Premoženje iz 65. člena tega zakona se upravičencem 

iz 66. člena tega zakona vrne oziroma razdruži v skladu s 
predpisi o denacionalizaciji, kolikor ni s tem zakonom druga‑
če določeno. Upravičenci lahko zavarujejo svoje zahtevke po 
določbah predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 
se nanašajo na zavarovanje zahtevkov prejšnjih lastnikov in 
njihovih dedičev.
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X.A NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA

68.a člen
Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona 

opravljajo AJPES, Davčna uprava Republike Slovenije in Tržni 
inšpektorat Republike Slovenije.

AJPES je pristojen za nadzor nad izvajanjem določbe 
drugega odstavka 41.a člena tega zakona, ki se nanaša na 
predložitev podatkov iz letnega poročila za državno statistiko, 
četrtega odstavka 41.a člena, ki se nanaša na predložitev le‑
tnega poročila za javno objavo, tretjega odstavka 50. člena in 
75. člena zakona.

Davčna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor 
nad izvajanjem določb prvega odstavka 41.a člena zakona, ki 
se nanašajo na vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostav‑
nega knjigovodstva.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nad‑
zor nad izvajanjem določb prvega in petega odstavka 13. člena, 
48.l in 55. člena tega zakona.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

69. člen
Z globo od 836 do 8.360 eurov se za prekršek kaznuje 

zadruga ali SCE, če premoženja iz četrtega odstavka 74. člena 
tega zakona ne izkazuje ločeno od njenega drugega premože‑
nja (75. člen tega zakona).

Z globo od 418 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna 
oseba zadruge ali SCE, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

70. člen
Z globo od 418 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje:
1. zadruga, če ne vodi imenika članov ali ne omogoči 

vpogleda v imenik članov (prvi in peti odstavek 13. člena tega 
zakona);

2. SCE, ki ne vodi seznama članov, ne omogoči upra‑
vičeni osebi vpogleda v seznam članov, ne opravlja vpisov v 
seznam članov v predpisanem roku, ne izda upravičeni osebi 
kopije seznama ali dela seznama ali ne izda članu zahteva‑
ne pisne izjave (četrti do sedmi odstavek 14. člena Uredbe 
1435/2003/ES);

3. zadruga ali SCE, ki ne vodi poslovnih knjig po siste‑
mu dvostavnega knjigovodstva (drugi stavek prvega odstavka 
41.a člena tega zakona);

4. zadruga ali SCE, ki ne predloži podatkov iz letnega 
poročila za državno statistiko (drugi odstavek 41.a člena tega 
zakona);

5. zadruga ali SCE, ki ne predloži letnega poročila zaradi 
javne objave, v predpisanem roku (četrti odstavek 41.a člena 
tega zakona);

6. prevzemna ali nova zadruga, če po vpisu združitve ali 
delitve v register članu prevzete ali prenosne zadruge nemudo‑
ma ne sporoči podatkov iz 48.l člena tega zakona;

7. SCE, nastala z združitvijo, če po vpisu združitve v 
register članu prevzete ali prenosne zadruge nemudoma ne 
sporoči podatkov iz 48.l člena tega zakona;

8. zadruga ali zadružna zveza, če ne uporablja v firmi 
zadružne označbe (drugi odstavek 55. člena tega zakona);

9. SCE, če ne uporablja v firmi predpisane označbe 
»SCE« (10. člen Uredbe 1435/2003/ES);

10. oseba, ki ni zadruga, če uporablja v firmi zadružno 
označbo (drugi odstavek 55. člena tega zakona);

11. pravna oseba, ki ni SCE, če uporablja v firmi označbo 
»SCE« v nasprotju z Uredbo 1435/2003/ES (drugi in tretji od‑
stavek 10. člena Uredbe 1435/2003/ES).

Z globo od 83 do 830 eurov se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 209 do 2.090 eurov se kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 10. točke prvega 
odstavka tega člena.

Z globo od 83 do 830 eurov se kaznuje tudi odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek 
iz 10. točke prvega odstavka tega člena.

Zakon o zadrugah – ZZad (Uradni list RS, št. 13/92) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

71. člen
Obstoječe zadruge, organizacije kooperantov, sestavljene 

zadruge in zadružne zveze uskladijo svojo organiziranost in 
poslovanje s tem zakonom do 30. junija 1992.

Predlog novih zadružnih pravil v zadrugah, v delovnih or‑
ganizacijah kooperantov oziroma temeljnih organizacijah koo‑
perantov, ki niso v sestavi delovnih organizacij kooperantov, ter 
v sestavljenih zadrugah, ki še niso uskladile svoje organizirano‑
sti z zveznim zakonom o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/90, 
popravek 11/90), določi njihov zadružni svet. V zadrugah, ki so 
svojo organiziranost uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, 
pripravi nova zadružna pravila upravni odbor, če pa zadruga 
nima upravnega odbora, pa komisija, ki jo imenuje občni zbor. 
V zadružni zvezi pripravi nova zadružna pravila organ, ki po 
statutu zadružne zveze pripravlja predloge za občni zbor članic, 
skupščino ali drug organ upravljanja zadružne zveze.

O sprejemu novih zadružnih pravil odločajo člani za‑
druge oziroma kooperanti delovne organizacije kooperantov 
ali temeljne organizacije kooperantov, ki ni v sestavi delovne 
organizacije kooperantov, po predhodni obravnavi na način, 
določen s splošnim aktom organizacije.

O sprejemu novih zadružnih pravil zadružne zveze odlo‑
ča občni zbor vseh članic, skupščina ali drug ustrezen organ 
upravljanja zadružne zveze.

72. člen
Temeljne organizacije in delovne skupnosti v sestavi za‑

druge ali delovne organizacije kooperantov z dnem uveljavitve 
tega zakona postanejo organizacijske enote zadruge ali delov‑
ne organizacije kooperantov s pooblastili v pravnem prometu, 
ki so vpisana v sodni register; ta pooblastila izvršujejo v imenu 
in za račun zadruge ali delovne organizacije kooperantov.

73. člen
V delu podjetja, organiziranem iz nekdanje organizacije 

kooperantov, mora biti najpozneje v šestih mesecih po uvelja‑
vitvi tega zakona zagotovljeno osebno izjavljanje kooperantov 
in delavcev tega dela podjetja o organiziranju zadruge.

Prvi zbor, na katerem kooperanti in delavci tega dela 
podjetja obravnavajo možnost za organiziranje v zadrugo, 
skliče na pobudo organa podjetja ali posameznega koope‑
ranta iniciativni odbor najmanj treh kooperantov ali družbeni 
pravobranilec samoupravljanja, morebitne naslednje zbore 
pa oseba, ki jo izberejo kooperanti in delavci. Če se je večina 
od skupnega števila kooperantov in delavcev, od tega več 
kot polovica kooperantov, odločila za organiziranje tega dela 
podjetja v zadrugo in so z večino glasov od skupnega števila 
kooperantov sprejeta pravila novoorganizirane zadruge, ta 
zadruga kot pravni naslednik organizacije kooperantov uredi 
premoženjska in lastninska razmerja s podjetjem in drugimi 
pravnimi osebami po določbah, ki veljajo za vračilo nekdanje‑
ga zadružnega premoženja.

74. člen
Premoženje obstoječih zadrug in delovnih organizacij 

kooperantov, temeljnih organizacij v zadrugah, katerih sklep 
o izločitvi ni postal veljaven, sestavljenih zadrug in zadružnih 
zvez postane zadružno premoženje.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka postanejo kme‑
tijska zemljišča in gozdovi, ki so jih organizacije iz prejšnjega 
odstavka pridobile na neodplačen način, z dnem uveljavitve 
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tega zakona last Republike Slovenije in se prenesejo v Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Prehod premoženja in družbene lastnine v last zadruge 
oziroma Republike Slovenije po prejšnjih odstavkih ne posega 
v pravice prejšnjih lastnikov in njihovih pravnih naslednikov po 
predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij in o denacio‑
nalizaciji.

Ne glede na določbe 48. člena tega zakona se ne sme niti 
ob prenehanju članstva niti ob prenehanju zadruge v celoti ali 
deloma razdeliti med zadružnike:

– premoženje, ki je nastalo kot družbena lastnina v za‑
drugah in organizacijah kooperantov do uskladitve njihove 
organiziranosti z zveznim zakonom o zadrugah; če uskladitev 
ni bila opravljena, pa do uskladitve s tem zakonom, razen 
premoženja, ki je bilo deljivo med zadružniki po predpisih in 
splošnih aktih, veljavnih do uskladitve organiziranosti z zveznim 
zakonom o zadrugah oziroma s tem zakonom;

– premoženje, ki ga zadruge in organizacije kooperantov 
pridobijo na podlagi 57. do 68. člena tega zakona.

Premoženje iz prejšnjega odstavka se po prenehanju za‑
druge izroči zadružni zvezi, v katero je bila zadruga včlanjena. 
Zadružna zveza dodeli to premoženje drugi zadrugi, ki se naj‑
pozneje v enem letu po prenehanju prejšnje zadruge ustanovi 
s podobnimi nalogami na območju zadruge, ki je prenehala. Če 
se druga zadruga ne ustanovi v roku, uporabi zadružna zveza 
premoženje za razvoj zadružništva.

Upravičenci po predpisih o denacionalizaciji imajo pravico 
zavarovati svoje zahtevke do organizacij iz prvega odstavka 
tega člena po določbah predpisov o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki se nanašajo na varstvo pravic nekdanjih lastnikov 
in njihovih dedičev.

75. člen
Premoženje iz četrtega odstavka 74. člena tega zakona 

zadruge in zadružne zveze vodijo in izkazujejo ločeno od dru‑
gega svojega premoženja.

76. člen
Sedanji oziroma bivši član zadruge ali pravni naslednik 

bivšega člana, ki je plačal delež, pa mu doslej ni bil vrnjen, ima 
pravico do vračila deleža, ne more pa na tej podlagi zahtevati 
sprejem v članstvo.

Vplačani deleži se valorizirajo z upoštevanjem paritete 
tolarja do ZDA dolarja v času vplačila deleža in paritete tolarja 
do ZDA dolarja na dan vračunanja oziroma izplačila deleža ob 
upoštevanju povprečnega povečanja dolarskih cen tega pre‑
moženja, ki ga določi minister, pristojen za finance.

77. člen
Zadružna revizija se začne izvajati v skladu s predpisi o 

revidiranju.

78. člen
Zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 

1/86) se uporablja za vse zadruge in druge oblike zadružnega 
organiziranja na področju kmetijstva, ki svoje organiziranosti do 
uveljavitve ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandma‑
ja XCVI k ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 37/90) 
še niso uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, dokler svoje 
organiziranosti in poslovanja ne uskladijo s tem zakonom.

V zadrugah in drugih oblikah zadružnega organiziranja, 
ki so svojo organiziranost do uveljavitve ustavnega zakona 
za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike 
Slovenije uskladile z zveznim zakonom o zadrugah, se do 
uskladitve njihove organiziranosti s tem zakonom uporabljajo 
njihovi akti.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko člani ozi‑
roma kooperanti v enem letu in šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona pod pogoji, ki so z zakonom o združevanju kmetov 
določeni za organiziranje in izločitev temeljne organizacije, iz 
dela kmetijske zadruge, njene temeljne zadružne organizacije 

ali iz dela temeljne organizacije kooperantov organizirajo sa‑
mostojno zadrugo.

79. člen
Roki iz X. poglavja tega zakona začnejo teči tri mesece 

po uveljavitvi tega zakona, razen rokov iz drugega odstavka 
58. člena in prvega odstavka 60. člena zakona, ki začnejo teči 
šest mesecev po uveljavitvi zakona o lastninskem preobliko‑
vanju podjetij.

80. člen
Prehod premoženja v zadružno lastnino po tem zako‑

nu se ne šteje za promet z nepremičninami oziroma drugimi 
sredstvi.

Za opravila v postopku iz 57. do 68. člena tega zakona, 
ki so v zvezi z vračanjem zadružnega premoženja, se ne 
plačujejo upravne takse in tudi ne davek od prometa z nepre‑
mičninami.

81. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno raz‑

polaganje z nepremičninami oziroma premoženjem, za katero 
po določbah tega zakona oziroma predpisov o denacionalizaciji 
nastopi dolžnost vrnitve, razdružitve oziroma lastninjenja.

Pravni posli in enostranske izjave volje, ki so v nasprotju 
s prejšnjim odstavkom, so nični.

82. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– poglavje »III. ZADRUGE« – (58. do 79. člen) Obrtnega 

zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89);
– 2. člen Zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdru‑

ževanju kmetov (Uradni list RS, št. 14/90).
Predpisi iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se 

uporabljajo do uskladitve organiziranosti zadrug, organizacij 
kooperantov in zadružnih zvez s tem zakonom.

83. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru-
gah – ZZad-A (Uradni list RS, št. 7/93) vsebuje naslednji 
prehodno in končno določbo:

10. člen
Vrednost deleža zadrug v družbenem kapitalu podjetij, za 

katero je bilo že odločeno po 62. členu zakona do uveljavitve 
tega zakona, se iz relativnega razmerja do knjižne vrednosti 
družbenega kapitala ponovno preračuna na vrednost celotnega 
družbenega kapitala podjetja, ugotovljeno s programom preo‑
blikovanja podjetja.

11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru-
gah – ZZad-B (Uradni list RS, št. 41/07) vsebuje naslednje 
prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Imenik članov začne zadruga voditi v skladu z določbami 

4. člena tega zakona eno leto po uveljavitvi tega zakona.
Do začetka veljavnosti zakona, ki bo določil register, v 

katerega se vpisujejo zadruge, se zadruge vpisujejo v sodni 
register po zakonu, ki ureja sodni register.
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Obstoječe zadruge, ki niso uskladile svoje organiziranosti 
in poslovanja v skladu z 71. členom zakona, lahko uskladijo 
svojo organiziranost in poslovanje z zakonom najpozneje v 
dveh letih po uveljavitvi tega zakona.

Obstoječe zadruge, ki svoje organiziranosti in poslovanja 
ne uskladijo v roku iz prejšnjega odstavka, se izbrišejo iz regi‑
stra brez likvidacije.

Izbris opravi registrsko sodišče po uradni dolžnosti na ra‑
čun članov zadruge. Za izbris se smiselno uporabljajo določbe 
3. poglavja Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 54/99, 50/99 in 93/02).

Registrska sodišča morajo najpozneje v roku treh mese‑
cev po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena izdati sklepe 
o izbrisu zadrug iz četrtega odstavka tega člena.

Kasneje najdeno premoženje se prenese na zadružno 
zvezo, katere član je bila izbrisana zadruga, ali na zadružno 
zvezo, ki združuje zadruge z enako ali podobno dejavno‑
stjo.

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni 
register (Uradni list RS, št. 18/02) se uskladi z določbami tega 
zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

V dveh letih po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka 
zadruge, ki izkazujejo v svoji bilanci premoženje iz četrtega od‑
stavka 74. člena zakona, revizijske zadružne zveze in njihove 
članice uskladijo svojo organiziranost in poslovanje z določba‑
mi 50.b člena zakona.

Določbe prvega in drugega odstavka 41.a člena zakona 
se prvič uporabijo za poslovno leto, ki se začne po uveljavitvi 
posebnega slovenskega računovodskega standarda iz tretjega 
odstavka 41.a člena zakona.

27. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadru-
gah – ZZad-C (Uradni list RS, št. 87/09) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

SEZNAM PODJETIJ IZ 57. ČLENA ZAKONA

A. Mesnopredelovalna in perutninska podjetja
1. Agrotehnika – Gruga – Mesarija in prekajevalnica Litija, 

Šmartno pri Litiji, Slatna 1
2. Bistriške Mesnice – Slovenska Bistrica, Zadružna ulica 4
3. Klavnica Jesenice/JEM – jeseniška klavnica in mesnina/, 

Spodnji plavž 14, Jesenice
4. KK Radgona – Gornja Radgona – Mesoizdelki/MIR – me‑

sna industrija Radgona/, Jurkovičeva ulica 3
5. Mercator – Meso – izdelki, Škofja Loka, Mestni trg 20, 

Škofja Loka
6. SP MERX Mesarstvo Jurij – Šentjur, Dobrotinškova 15, 

Šentjur pri Celju
7. Meso Kamnik, Usnjarska cesta 1, Kamnik
8. Košaki – Tovarna mesnih izdelkov Maribor, Oreško nabrež‑

je 1
9. Veletrgovina špecerija Bled, PE Klavnica, Cesta svobode 

24 ‑A, Radovljica
10. HMEZAD Mesnine Celje – Trnovlje 17, Celje
11. Mesna industrija Pomurka, Murska Sobota, Bijedičeva 11
12. Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, Ptuj
13. ABC Pomurka – Agromerkur, Iva Lole Ribarja 4, Murska 

Sobota
14. JATA Meso Ljubljana, Hladilniška 37, Ljubljana Polje
15. Pivka – Perutninski kombinat, Neverke 30

16. Emona MI Zalog, Agrokombinatska 63, Ljubljana
17. Mesna industrija Primorske, p.o. Nova Gorica
18. Mercator – Nanos, Tovarna mesnih izdelkov Postojna
19. Mercator Mesna industrija, Ljubljana, Mesarska 1
20. ABC Pomurka, MIT Mesoizdelki Trbovlje, Trg svobode 14
21. Kras Sežana, Mesnopredelovalna industrija, Mirka Pirca 4
22. Mercator – Kmetijsko gospodarstvo, Kočevje, Kolodvorska 

25, PE Mesarija

B. Vinske kleti
1. AGROIND Vipava – 1894 – Vipava, Poslovna enota Klet, 

Vinarska cesta 5, Vipava
2. Jeruzalem Ormož vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, 

Ptujska cesta 12, Ormož – obrat Klet
3. KK Ptuj – Vinarstvo, Slovenske Gorice Haloze, Trstenjako‑

va 6, Ptuj
4. Vino Bizeljsko Brežice, Cesta prvih borcev 5, Brežice – pre‑

delovalna klet Šentlenart

Obvezna razlaga seznama podjetij iz 57. člena Zakona o 
zadrugah – 4. točka B razdelka »Vinske kleti« (Uradni list RS, 
št. 13/92 in 7/93) – ORSPZZad (Uradni list RS, št. 35/96), ob‑
javljena 5. junija 1996, določa:

Proizvodno in trgovinsko podjetje Vino Bizeljsko‑Brežice 
predelovalna klet Šentlenart, Cesta prvih borcev 5, sestoji iz:

– prevzemnice grozdja s tehtnico,
– prevzemnice korita za grozdje,
– robkalnikov in grozdnih mlinov,
– fotoelektičnega refraktometra,
– prostora za vinifikacijo z rototanki,
– stiskalnice,
– separatorja,
– črpalke,
– pripadajočega dela zgradbe in zemljišča.

5. VINAG – Vinarstvo – sadjarstvo Maribor, Trg svobode 3, 
Maribor

6. VINAKOPER, Šmarska 1, Koper
7. KK Slovenska Bistrica, Delovna enota Vinogradništvo, Vi‑

narstvo, Sadjarstvo, Titova 31, Slovenska Bistrica
8. Vinogradniško gospodarstvo Kapela, Radenci, Kapelski vrh 

4, Kapela
9. KK Radgona, Radgonske gorice, Jurkovičeva 4, Gornja 

Radgona

C. Mlekarne
1. Mlekopromet Ljutomer, Kolodvorska 10, Ljutomer
2. AGROIND Vipava, 1894 – Vipava, Vinska cesta 5, Vipava
3. HMEZAD CELEIA – Mlekarstvo, sirarstvo, čebelarstvo, Arja 

vas 92, Petrovče
4. Mariborska mlekarna – Maribor, Osojnikova ulica 5, Mari‑

bor
5. MERCATOR – Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva ulica 63, 

Ljubljana
6. MERCATOR – Mlekarna Kranj, Smledniška cesta 1, Kranj
7. Mlekarna Ptuj, Čučkova ulica 6, Ptuj
8. Pomurske mlekarne – Murska Sobota, Iva Lole Ribarja 6, 

Murska Sobota

Č. Druga podjetja
1. HMEZAD Export‑import, Vrečarjeva ulica, Žalec
2. KG Rakičan, TMK Lipovci, Beltinci, Lipovci 251
3. Mlinopek Murska Sobota, Ulica Ive Lole Ribarja 7, Murska 

Sobota
4. Tovarna sladkorja Ormož, Ormož
5. MERCATOR – Agrokombinat Krško, Cesta krških žrtev 52, 

– razen PE Sadjarstvo in farme
6. Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina, Šentlenart 72, 

Brežice, – razen PE Posestvo Trnje, Cerklje, Globoko in 
PE Silosi

7. Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, Ljutomer, Kidričeva 2, 
– razen PE živinoreja in poljedelstvo
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4250. Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZDTon-UPB1)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika 
 državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 20. 10. 2009 
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 
2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na 
tonažo, ki obsega:

– Zakon o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, 
št. 61/07 z dne 10. 7. 2007),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 
tonažo – ZDTon‑A (Uradni list RS, št. 85 z dne 30. 10. 2009).

Št. 435‑07/09‑2/1
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EPA 707‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

Z A K O N
O DAVKU NA TONAŽO  

uradno prečiščeno besedilo  
(ZDTon-UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se kot alternativna oblika določitve davč‑
ne osnove za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb uvaja 
sistem davka na tonažo od dohodkov iz poslovanja z ladjami 
v mednarodni plovbi.

2. člen
(uporaba drugih predpisov)

Glede vseh vprašanj postopka obračunavanja in plače‑
vanja davka na tonažo in pristojnosti davčnega organa, ki niso 
urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, zakona, ki ureja davčni 
postopek in zakona, ki ureja davčno službo.

3. člen
(poslovanje z ladjo)

(1) Šteje se, da zavezanec oziroma zavezanka (v nadalj‑
njem besedilu: zavezanec) posluje z ladjo, če jo ima v lasti, 
najemu ali zakupu, pri čemer najem ladje pomeni najem ladje 
s posadko, zakup pa zakup ladje brez posadke.

(2) Zavezanec ne posluje z ladjo, če jo je dal v zakup 
nepovezani družbi ali povezani družbi, ki ni vključena v sistem 
davka na tonažo.

4. člen
(dohodki iz poslovanja z ladjami  

v mednarodni plovbi)
(1) Dohodki iz poslovanja z ladjami v mednarodni plovbi 

po tem zakonu so:
1. dohodki iz dejavnosti pomorskega prometa v medna‑

rodni plovbi,
2. dohodki od vleke ladij in pomoči (asistence) na morju 

zunaj pristanišč,
3. dohodki od prodaje ladij, vključenih v sistem davka na 

tonažo, če se v roku petih let od prodaje porabijo za nakup 

ene ali več ladij oziroma ladjarske družbe ali deleža ladjarske 
družbe,

4. dobiček oziroma dividende od ladjarskih družb.
(2) Dohodki iz prve točke prejšnjega odstavka so zlasti 

dohodki od:
1. pomorskega prevoza blaga in potnikov oziroma potnic 

(v nadaljnjem besedilu: potnikov),
2. oddaje v najem cele ladje ali dela ladje,
3. oddaje ladje v zakup povezani družbi,
4. stojnin za ladje in kontejnerje,
5. prevoza po kopnem pri nudenju storitev od vrat do 

vrat,
6. prodaje pogonskega goriva ob predaji ladje v najem,
7. čiščenja ladijskih skladišč,
8. prodaje drugega blaga in storitev, ki jih posadka porabi 

na ladji,
9. storitev tehničnega upravljanja in vodenja posadke 

ladij,
10. odškodnin, prejetih od zavarovalnic za poškodovane 

ali izgubljene ladje ter izgubo najemnin ali voznin,
11. prodaje kontejnerjev,
12. pozitivne tečajne razlike pri naštetih aktivnostih,
13. od pozicioniranj ladij in
14. drugih dejavnosti, ki so nujno potrebne za opravljanje 

pomorskega prevoza blaga in potnikov.
(3) Ladjarska družba iz četrte točke prvega odstavka 

pomeni gospodarsko družbo:
1. v kateri ima zavezanec najmanj 50% glasovalnih pra‑

vic,
2. izpolnjuje pogoje za pristop k sistemu davka na tonažo 

iz 8. člena tega zakona in
3. pri kateri dohodki iz prvega odstavka tega člena znaša‑

jo najmanj 99,75% vseh dohodkov te družbe.
(4) Če zavezanec ne izpolni pogoja iz 3. točke prvega 

odstavka tega člena, mora v davčnem obračunu za davčno 
obdobje, v katerem se izteče petletno obdobje, te dohodke 
vključiti v davčno osnovo, ki jo ugotavlja po zakonu, ki ureja 
davek od dohodkov pravnih oseb.

5. člen
(plačilo davka)

(1) Zavezanec za davek na tonažo plačuje za dohodke 
od dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena tega zakona davek 
od dohodkov pravnih oseb, ki se plačuje po zakonu o davku 
od dohodkov pravnih oseb, izračunan od davčne osnove, do‑
ločene po tem zakonu.

(2) Dohodki od dejavnosti iz 1., 2. in 3. točke prvega od‑
stavka 4. člena tega zakona so vključeni v davčno osnovo po 
tem zakonu, samo če so dejavnosti opravljene z ladjami ali v 
zvezi z ladjami, vključenimi v sistem davka na tonažo.

II. ZAVEZANEC ZA DAVEK NA TONAŽO IN PRISTOP  
K SISTEMU DAVKA NA TONAŽO

6. člen
(zavezanec za davek na tonažo)

Zavezanec za davek na tonažo je vsaka oseba, ki je 
zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb po zakonu o 
davku od dohodkov pravnih oseb in je v skladu s tem zakonom 
pristopila k sistemu davka na tonažo.

6.a člen
(zavezanci – povezane družbe)

(1) K sistemu davka na tonažo morajo v roku 90 dni 
od nastanka dejstva povezanosti pristopiti tudi vse povezane 
osebe zavezanca za davek na tonažo (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci – povezane družbe), ki izpolnjujejo pogoje iz 8. člena 
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tega zakona, in ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov 
pravnih oseb, kot rezidenti ali kot nerezidenti, za dejavnost 
oziroma posle, ki jih opravljajo v ali preko poslovne enote v 
Sloveniji, zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb. Šteje 
se, da so zavezanci – povezane družbe postali zavezanci za 
davek na tonažo z dnem nastanka dejstva povezanosti.

 (2) Če zavezanci – povezane družbe zavezanca ne pri‑
stopijo k sistemu davka na tonažo v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, se šteje, da tudi zavezanec ni pristopil k sistemu 
davka na tonažo, zaradi česar mu preneha pristop. V tem pri‑
meru mora zavezanec plačati razliko med davkom, ki bi ga pla‑
čal po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, in davkom, 
ki ga je plačal po tem zakonu, povečano za obresti iz 95. člena 
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 
– ZDDKIS in 125/08; v nadaljnjem besedilu: ZDavP‑2). Obresti 
tečejo od dneva pristopa do dneva, ko zavezancu preneha 
pristop. V tem primeru zastaralni roki po ZDavP‑2 začnejo teči 
z dnem, ko zavezancu preneha pristop.

7. člen
(trajanje pristopa)

(1) Pristop k sistemu davka na tonažo traja 10 let (v na‑
daljnjem besedilu: desetletno obdobje) in je obnovljiv.

(2) Za leto pristopa se v celoti šteje leto vložitve prijave za 
pristop k sistemu davka na tonažo.

(3) Za zavezanca – povezano družbo, ki pristopi k sis‑
temu davka na tonažo v skladu s 6.a členom tega zakona 
med trajanjem pristopa zavezanca iz 6. člena tega zakona, se 
obdobje pristopa izteče hkrati z iztekom desetletnega obdobja 
zavezanca iz 6. člena tega zakona.

8. člen
(pravica do pristopa)

K sistemu davka na tonažo lahko pristopi vsak zaveza‑
nec, če:

1. se ukvarja s pomorskim prometom v mednarodni 
 plovbi,

2. posluje z eno ali več ladjami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
9. člena tega zakona in

3. se ladje iz prejšnje točke strateško in komercialno 
upravljajo iz Republike Slovenije, pri tem pa ni pogoj, da to 
izvaja zavezanec.

8.a člen
(obveznost vključitve vseh ladij)

(1) V sistem davka na tonažo mora zavezanec za davek 
na tonažo vključiti vse ladje, s katerimi posluje, če izpolnjujejo 
pogoje po tem zakonu.

(2) O nakupu, zakupu, najemu ladje oziroma o dejstvu, 
da ladja izpolnjuje pogoje po tem zakonu, mora zavezanec ob‑
vestiti davčni organ v 15 dneh in mu hkrati predložiti potrebna 
dokazila in nov začasni obračun. Če prekorači rok in zaradi 
tega pride do zamude obračuna in plačila davka na tonažo za 
to ladjo, mora poleg davka plačati tudi zamudne obresti.

9. člen
(pogoji glede ladje)

(1) Ladja iz 2. točke 8. člena tega zakona je vsaka ladja, 
ki je morsko plovilo, z bruto tonažo 100 ali več, če:

1. ima veljavna spričevala po Mednarodni konvenciji o 
tovornih črtah ali Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega 
življenja na morju, ki jih je izdala država zastave, in

2. je namenjena prevozu potnikov ali blaga po morju, za 
vleko ali pomoč na morju.

(2) Ladja, namenjena prevozu potnikov ali blaga po morju 
je lahko vključena v sistem davka na tonažo, ne glede na zasta‑
vo, če ni v 10. členu tega zakona določeno drugače.

(3) Ladja za vleko ali pomoč na morju je lahko vključena 
v sistem davka na tonažo, če:

1. pluje pod zastavo Republike Slovenije ali zastavo druge 
države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države 
članice) in

2. najmanj polovico operativnega časa opravlja storitve 
izven območja pristanišča, pri čemer je operativni čas časovno 
obdobje v davčnem obdobju, ko je zavezanec posloval s to 
ladjo in je ladja dejansko opravljala vleko ali pomoč na morju.

(4) V sistem davka na tonažo ne morejo biti vključene 
ladje, ki ne plujejo v mednarodni plovbi, in ladje, ki se upora‑
bljajo za:

– vojaške namene,
– ribiške namene,
– gostinske namene (plavajoči hoteli ali restavracije),
– igralniške namene (plavajoče igralnice),
– telekomunikacijske namene,
– raziskovalne namene,
– rekreativno‑športne namene,
– za poglabljanje morskega dna ter
– ostale namene, ki se običajno opravljajo na kopnem.

10. člen
(zahteva glede zastave ladje)

(1) Zavezanec za davek na tonažo mora v desetletnem 
obdobju povečati ali vsaj obdržati delež skupne tonaže ladij 
pod zastavo Republike Slovenije ali druge države članice, s 
katerimi je posloval na dan pristopa k sistemu davka na tonažo 
in jih je vključil v sistem davka na tonažo. Ta določba ne velja za 
zavezance, ki poslujejo z ladjami, katerih delež skupne tonaže 
ladij pod zastavo Republike Slovenije ali države članice znaša 
najmanj 60% skupne tonaže vseh ladij, s katerimi poslujejo in 
so vključene v sistem davka na tonažo.

(2) Pri računanju deleža iz prejšnjega odstavka se pri po‑
vezanih družbah upošteva vsota skupnih tonaž ladij iz prejšnje‑
ga odstavka vsake od povezanih družb, pri čemer se tonaža 
iste ladje v to vsoto šteje samo enkrat.

(3) Če zavezanec na dan pridobitve ladje ne izpolnjuje 
zahteve iz prvega odstavka tega člena, je ne more vključiti v 
sistem davka na tonažo, razen če ta pluje pod zastavo Repu‑
blike Slovenije ali države članice EU. Ta določba ne velja za 
najem, zakup ali nakup ladje med povezanimi družbami, ki so 
vključene v sistem davka na tonažo.

(4) Če se delež skupne tonaže vseh ladij, ki so vključene 
v sistem davka na tonažo po tem zakonu in plujejo pod zastavo 
Republike Slovenije ali države članice, s katerimi poslujejo za‑
vezanci, v zadnjem triletnem obdobju ni zmanjšal, lahko Vlada 
Republike Slovenije dovoli, da zavezanci vključijo nove ladje 
v sistem davka na tonažo, ne glede na zahteve iz prejšnjega 
odstavka.

(5) Prvo triletno obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči 
z dnem začetka uporabe tega zakona.

11. člen
(dodatna zahteva)

(1) Skupna tonaža ladij, ki jih ima zavezanec za davek na 
tonažo v najemu in ki so vključene v sistem davka na tonažo, 
ne sme več kakor tri zaporedna davčna obdobja presegati 
povprečno 75% skupne tonaže vseh ladij, s katerimi zavezanec 
posluje in so vključene v sistem davka na tonažo.

(2) Ladje, ki jih ima zavezanec v najemu od družbe, ki je 
zavezanka za davek na tonažo po tem zakonu, se ne upošte‑
vajo pri izračunu deležev po prejšnjem odstavku.

12. člen
(postopek pristopa)

(1) Zavezanec, ki se odloči za pristop k sistemu davka na 
tonažo, vloži prijavo pri davčnem organu.
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(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji za opravljanje pomorskega pro‑

meta, če zavezanec ni registriran v Republiki Sloveniji,
– spisek ladij, ki jih zavezanec vključuje v sistem davka 

na tonažo,
– dokazila, da zavezanec izpolnjuje pogoje iz 8. člena 

tega zakona,
– opis organizacijske strukture zavezanca v Sloveniji in 

na svetovni ravni ter vrste povezanosti (kot kapitalska, pogod‑
bena).

(3) Če davčni organ v roku 30 dni od dneva prejema vloge 
ne izda zavrnilne odločbe, se šteje, da je zavezanec vključen 
v sistem davka na tonažo, z učinkom od začetka davčnega 
obdobja, v katerem je bila vloga vložena.

(4) Če davčni organ izda zavrnilno odločbo, pritožba na 
to odločbo ne zadrži izvršitve.

(5) Za ladje, ki jih zavezanec kupi ali pridobi v najem ali 
zakup med desetletnim obdobjem, se šteje, da so z dnem na‑
kupa ali pridobitve vključene v sistem davka na tonažo, razen 
če ne izpolnjujejo pogojev iz 8. in 9. člena tega zakona ali v 
primeru iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona. Za ladje, ki 
so bile izbrisane skladno s 13. členom tega zakona in ponovno 
izpolnjujejo pogoje iz 8. in 9. člena tega zakona, se šteje, da 
so z dnem začetka izpolnjevanja pogojev vključene v sistem 
davka na tonažo, razen v primeru iz tretjega odstavka 10. čle‑
na tega zakona. Za te ladje se obdobje pristopa izteče isti dan 
kakor za ladje, ki jih je zavezanec vključil v sistem davka na 
tonažo ob pristopu.

13. člen
(izbris ladje med desetletnim obdobjem)

(1) Zavezanec med desetletnim obdobjem ne more izbri‑
sati ladje iz spiska ladij, vključenih v sistem davka na tonažo, 
razen če:

– jo proda, izgubi, prekine najem ali zakup ladje, ali
– jo začne uporabljati za namene iz četrtega odstavka 

9. člena tega zakona.
(2) O nastanku primerov iz prejšnjega odstavka mora 

zavezanec v osmih dneh obvestiti davčni organ. Šteje se, da 
je ladja izbrisana iz sistema davka na tonažo na dan, ko je 
davčni organ prejel obvestilo, razen če zavezanec hkrati poda 
obvestilo iz 16. člena tega zakona (moratorij za ladjo).

(3) Davčni organ ladjo po uradni dolžnosti izbriše iz siste‑
ma davka na tonažo, če ugotovi, da zanjo niso več izpolnjeni 
pogoji iz tretje točke 8. člena tega zakona ali če ladja ne iz‑
polnjuje več pogojev iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka 
9. člena tega zakona. Ta odstavek ne velja, če za ladjo nastopi 
moratorij iz 16. člena tega zakona.

(4) V primeru izbrisa ladje po tretjem odstavku tega člena 
mora zavezanec za to ladjo plačati razliko med davkom, ki 
bi ga plačal po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih 
oseb, in davkom, ki ga je plačal po tem zakonu, povečano 
za obresti iz 95. člena ZDavP‑2. Obresti iz prejšnjega stavka 
tečejo od dneva nastanka davčne obveznosti za zadevno ladjo 
za posamezno leto do dneva izbrisa. V tem primeru zastaralni 
roki po ZDavP‑2 začnejo teči z dnem izbrisa ladje iz sistema 
davka na tonažo.

(5) Davčni organ oprosti zavezanca plačila razlike davka 
in obresti iz prejšnjega odstavka, če zavezanec dokaže, da je 
bila ladja izbrisana iz sistema davka na tonažo zaradi ekonom‑
sko – poslovnih razlogov in ne z namenom predčasnega izbrisa 
ladje iz sistema davka na tonažo zaradi davčnih razlogov.

14. člen
(izstop in izbris zavezanca iz sistema)

(1) Zavezanec pred potekom desetletnega obdobja ne 
more izstopiti iz sistema davka na tonažo, razen če v celoti 
preneha poslovati z ladjami v mednarodni plovbi, o čemer mora 

v osmih dneh obvestiti davčni organ. V tem primeru do dneva, 
ko bi se izteklo desetletno obdobje, ne more ponovno pristopiti 
k sistemu davka na tonažo.

(2) O izstopu iz sistema davka na tonažo po poteku dese‑
tletnega obdobja mora zavezanec obvestiti davčni organ naj‑
manj šest mesecev pred potekom desetletnega obdobja, sicer 
se šteje, da je ponovno pristopil k sistemu davka na tonažo.

(3) Davčni organ pred potekom desetletnega obdobja 
po uradni dolžnosti izbriše zavezanca iz sistema davka na 
tonažo, če:

– ostane brez vseh ladij, vključenih v sistem davka na 
tonažo, ali

– ne izpolnjuje pogoja iz 11. člena tega zakona ali
– nobena od ladij, vključenih v sistem davka na tonažo ne 

izpolnjuje več pogojev iz 8. in 9. člena tega zakona. Ta odsta‑
vek ne velja, če za zavezanca nastopi moratorij.

(4) O nastanku primerov iz prejšnjega odstavka mora 
zavezanec v osmih dneh obvestiti davčni organ.

(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena zavezanec 
deset let po nastopu razlogov za izbris zavezanca iz sistema 
davka na tonažo ne more ponovno vstopiti v sistem davka 
na tonažo in mora plačati razliko med davkom, ki bi ga plačal 
po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, in davkom, ki 
ga je plačal po tem zakonu, povečano za obresti iz 95. člena 
ZDavP‑2. Obresti iz prejšnjega stavka tečejo od dneva na‑
stanka davčne obveznosti po tem zakonu do dneva izbrisa 
zavezanca iz sistema davka na tonažo. V tem primeru zasta‑
ralni roki po ZDavP‑2 začnejo teči z dnem izbrisa zavezanca iz 
sistema davka na tonažo.

(6) Davčni organ oprosti zavezanca plačila razlike davka 
in obresti iz prejšnjega odstavka, če zavezanec dokaže, da je 
izbris iz sistema davka na tonažo posledica ekonomsko‑po‑
slovnih razlogov in predčasno prenehanje veljavnosti pristopa 
k sistemu davka na tonažo ni posledica davčnih razlogov.

15. člen
(moratorij za zavezanca)

(1) Zavezanec se lahko v primeru, da ostane brez vseh 
ladij, vključenih v sistem davka na tonažo, ali da vse ladje, 
vključene v sistem davka na tonažo, ne izpolnjujejo pogojev 
iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona, 
z obvestilom davčnemu organu iz petega odstavka 14. člena 
tega zakona odloči za moratorij.

(2) Moratorij začne veljati 15. dan od vložitve obvestila, 
razen če davčni organ v tem roku izda odločbo, s katero 
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za moratorij. Pritožba zoper 
to odločbo ne zadrži izvršitve. Moratorij ne more biti daljši od 
šestih mesecev. Med moratorijem se za zavezanca ne upo‑
rabljajo III. do VII. poglavje tega zakona, desetletno obdobje 
pa teče naprej.

(3) Zavezanec mora v osmih dneh po prenehanju razlo‑
gov za moratorij o tem obvestiti davčni organ. Moratorij prene‑
ha z dnem vložitve obvestila davčnemu organu ali z dnem, ko 
davčni organ ugotovi, da so razlogi za moratorij prenehali.

(4) Če razlogi za nastop moratorija za zavezanca obsta‑
jajo tudi ob izteku moratorija, davčni organ odloči o izbrisu za‑
vezanca iz sistema davka na tonažo in o morebitni obveznosti 
plačila razlike davka in obresti iz šestega odstavka 14. člena 
tega zakona. Zavezanec deset let od izbrisa ne more ponovno 
pristopiti k sistemu davka na tonažo.

16. člen
(moratorij za ladjo)

(1) Če nekatere ladje, vključene v sistem davka na tona‑
žo, ne izpolnjujejo več pogojev iz prvega, tretjega in četrtega 
odstavka 9. člena tega zakona, se lahko zavezanec z obve‑
stilom davčnemu organu iz drugega odstavka 13. člena tega 
zakona odloči za moratorij na te ladje.
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(2) Moratorij začne veljati 15. dan od vložitve obvesti‑
la, razen če davčni organ v tem roku izda odločbo, s katero 
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za moratorij. Pritožba zoper 
to odločbo ne zadrži izvršitve. Moratorij ne more biti daljši od 
šestih mesecev. Med moratorijem se za dohodke, pridobljene 
z ladjo, za katero nastopi moratorij, določbe tega zakona ne 
uporabljajo.

(3) Zavezanec mora v osmih dneh po prenehanju ra‑
zlogov za moratorij o tem obvestiti davčni organ. Moratorij 
preneha z dnem vložitve obvestila davčnemu organu ali z 
dnem, ko davčni organ ugotovi, da so razlogi za moratorij 
prenehali.

(4) Če razlogi za moratorij za ladjo obstajajo tudi ob izteku 
moratorija, davčni organ odloči o izbrisu ladje iz sistema davka 
na tonažo in o morebitni obveznosti plačila razlike davka iz 
četrtega odstavka 13. člena tega zakona.

17. člen
(prodaja ladje med povezanimi družbami)

Pri prodaji ladje, vključene v sistem davka na tonažo 
med povezanimi družbami, ki so zavezanci za davek na to‑
nažo, ladja obdrži status ladje, vključene v sistem davka na 
tonažo, in se od dneva obvestila davčnemu organu šteje, da 
jo je kupec vključil v seznam ladij vključenih v sistem davka 
na tonažo. Če je kupec povezana družba, ki ni zavezanec za 
davek na tonažo, mora družba, ki je ladjo prodala, povrniti 
razliko za nazaj med davkom od dohodkov pravnih oseb v 
zvezi s to ladjo, ki bi ga plačala, če te ladje ne bi vključila 
v sistem davka na tonažo in plačanim davkom na tonažo v 
zvezi s to ladjo, razen če kupec v roku treh mesecev od dneva 
prenosa lastninske pravice pridobi status zavezanca za davek 
na tonažo in to ladjo vključi v sistem davka na tonažo. Razlika 
davka, ugotovljena v skladu s prejšnjim stavkom se poveča 
za obresti iz 95. člena ZDavP‑2. Obresti iz prejšnjega stavka 
tečejo od dneva nastanka davčne obveznosti za posamezno 
leto po tem zakonu do dneva obračuna razlike davka. V zvezi 
z obračunom in plačilom razlike davka in obresti po tem členu 
zastaralni roki po ZDavP‑2 začnejo teči z dnem prodaje ladje 
med povezanimi družbami.

18. člen
(statusno preoblikovanje zavezanca)

(1) Pri statusnem preoblikovanju zavezanca za davek na 
tonažo se šteje, da je prevzemna družba ali novoustanovljena 
družba, ki izpolnjuje pogoje za pristop k sistemu davka na 
tonažo, pristopila k sistemu davka na tonažo za obdobje do 
izteka preostanka desetletnega obdobja, z ladjami, s katerimi 
posluje in so bile ob statusnem preoblikovanju vključene v 
sistem davka na tonažo.

(2) Pri statusnem preoblikovanju zavezanca za davek na 
tonažo, kjer prevzemna družba ali novoustanovljena družba 
ne izpolnjuje pogojev za pristop k sistemu davka na tonažo 
za obdobje do izteka preostanka desetletnega obdobja, z 
ladjami, s katerimi posluje in so bile ob statusnem preobliko‑
vanju vključene v sistem davka na tonažo, mora zavezanec 
za davek na tonažo in subsidiarno prevzemna družba ali 
novoustanovljena družba plačati razliko med davkom, ki bi 
ga plačal po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, in 
davkom, ki ga je plačal po tem zakonu, povečano za obresti 
iz 95. člena ZDavP‑2. Obresti iz prejšnjega stavka tečejo od 
dneva nastanka davčne obveznosti za posamezno leto po 
tem zakonu do dneva obračuna razlike davka. V tem primeru 
zastaralni roki po ZDavP‑2 začnejo teči z dnem statusnega 
preoblikovanja.

(3) Davčni organ oprosti zavezanca ali prevzemno družbo 
ali novoustanovljeno družbo plačila razlike davka in obresti iz 
prejšnjega odstavka, če le‑ta dokaže, da so razlogi za preobli‑
kovanje ekonomsko poslovni in ne davčni.

III. OSNOVA ZA IZRAČUN DAVKA NA TONAŽO

19. člen
(davčna osnova)

(1) Dnevno davčno osnovo za izračun davka na tonažo 
posamezne ladje se izračuna na podlagi neto tonaže ladje, ki 
se pomnoži z zneski iz naslednje tabele:

Neto tonaža ladje eurov/dan  
za 100 neto ton

za prvih 11.000 ton 0,90

za nadaljnjih 11.000 ton do 10.000 ton 0,67

za nadaljnjih 10.000 ton do 25.000 ton 0,40

za vse nad 25.000 ton 0,20

(2) Davčno osnovo za posamezno ladjo za davčno ob‑
dobje se izračuna tako, da se dnevno davčno osnovo ladje 
pomnoži s številom dni poslovanja posamezne ladje v davčnem 
obdobju. Davčna osnova je seštevek davčnih osnov za davčno 
obdobje za posamezne ladje, ki so vključene v sistem davka 
na tonažo.

(3) Število dni poslovanja pomeni število dni v posame‑
znem davčnem obdobju, ko je zavezanec posloval z ladjo. V 
število dni poslovanja se ne vštevajo dnevi, ko ladja ni opra‑
vljala gospodarskih dejavnosti, ker je bila v razpremi, v doku, 
na popravilu, dodelavi ali predelavi.

(4) Za ladje v solasti je dnevna davčna osnova enaka 
zmnožku med dnevno davčno osnovo za celotno ladjo, izraču‑
nano po drugem odstavku tega člena, in solastninskim deležem 
zavezanca, izraženim v ulomku.

20. člen
(neto tonaža ladje)

Pri izračunih davčne osnove iz prejšnjega člena se upo‑
števa neto tonaža ladje, kakor je določena v mednarodnem 
izmeritvenem spričevalu, izdanem na podlagi Mednarodne kon‑
vencije o izmeritvi ladij iz leta 1969, in se zaokroži navzdol na 
najbližji večkratnik 100 ton.

21. člen
(ugotavljanje primerljivih tržnih cen)

Določbe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se 
smiselno uporabljajo tudi pri ugotavljanju prihodkov in odhod‑
kov med dejavnostjo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 
in dejavnostjo, obdavčeno po davčni osnovi po zakonu o davku 
od dohodkov pravnih oseb.

IV. RAZLIČNO OBDAVČENE DEJAVNOSTI

22. člen
(ločeno knjigovodstvo)

(1) Zavezanec, ki ima poleg dohodkov od dejavnosti iz 
prvega odstavka 4. člena tega zakona še dohodke, obdavče‑
ne po davčni osnovi po zakonu o davku od dohodkov pravnih 
oseb, mora za navedene dohodke in pripadajoče odhodke 
voditi ločeno knjigovodstvo.

(2) Skupni (indirektni) odhodki, ki so potrebni za pridobi‑
tev prihodkov, obdavčenih po tem zakonu in zakonu o davku 
od dohodkov pravnih oseb, se delijo sorazmerno s prihodkom 
obeh različno obdavčenih dejavnosti. To so zlasti: stroški dela 
zaposlenih v splošnih službah, stroški poslovne hiše, stroški 
literature, stroški storitev drugih, stroški službenih potovanj, 
poštno‑komunikacijski stroški, bančni stroški in drugi.
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23. člen
(različno obdavčene dejavnosti)

Za dohodke, ki ne izvirajo iz dejavnosti, določenih v prvem 
odstavku 4. člena tega zakona, mora zavezanec obračunati 
davek po zakonu o davku od odhodkov pravnih oseb, razen če 
taki dohodki ne presegajo 0,25% vseh prihodkov.

V. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE  
DAVKA NA TONAŽO

24. člen
(obračunavanje in plačevanje davka na tonažo)

(1) Zavezanec na dan po dnevu izteka roka iz tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona predloži davčnemu organu 
začasni obračun davka na tonažo. Za začasni obračun se šteje 
obračun, ki vsebuje podatke iz druge alineje drugega odstavka 
12. člena tega zakona in vse druge podatke, potrebne za izra‑
čun davka na tonažo.

(2) Zavezanec mora ob vsaki spremembi spiska ladij iz 
drugega odstavka 12. člena tega zakona ali drugih spreme‑
njenih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na obračun davka na 
tonažo, dopolniti obračun iz prejšnjega odstavka tega člena 
tako, da so te spremembe upoštevane. Za dopolnitev se šteje 
predložitev novega začasnega obračuna, ki upošteva stanje iz 
zadnjega predloženega obračuna in spremembe.

(3) Zavezanec za davek na tonažo mora do 31. marca 
tekočega leta oddati končni obračun za predhodno davčno ob‑
dobje. Zavezanec za davek na tonažo plača davek za davčno 
obdobje po končnem davčnem obračunu za to obdobje.

(4) Zavezanec za davek na tonažo plačuje med letom 
akontacije davka na tonažo. Za prvo davčno obdobje, ko je 
zavezanec vključen v sistem davka na tonažo, plačuje akonta‑
cije glede na začasni obračun iz prvega in drugega odstavka 
tega člena.

VI. IZGUBA

25. člen
(izguba)

(1) Izguba pri poslovanju zavezanca, ki nastane v času 
trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo in izvira iz dejav‑
nosti, ki so vključene v davčno osnovo po tem zakonu, se v 
nobenem obdobju ne more uveljavljati za zmanjšanje davčne 
osnove zavezanca po tem zakonu ali po zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb.

(2) Izguba pri poslovanju zavezanca, ki nastane med traja‑
njem pristopa k sistemu davka na tonažo in izvira iz dejavnosti, 
obdavčenih po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, se 
v nobenem obdobju ne more uveljavljati za zmanjšanje davčne 
osnove zavezanca za davek na tonažo po tem zakonu.

VII. ZAPOSLOVANJE POMORŠČAKOV PRIPRAVNIKOV 
(KADETOV)

26. člen
(zaposlovanje pomorščakov pripravnikov)

(1) Na ladjah, s katerimi zavezanec posluje in so vključe‑
ne v sistem davka na tonažo, razen na ladjah, ki jih ima v naje‑
mu, mora biti zagotovljeno v povprečju po eno delovno mesto 
za pomorščake pripravnike (kadete) oziroma pomorščakinje 
pripravnice (kadetinje) (v nadaljnjem besedilu: pomorščake pri‑
pravnike (kadete)), ki so državljani Republike Slovenije ali dru‑
ge države članice in imajo prebivališče v Republiki Sloveniji.

(2) Šteje se, da je pogoj iz prejšnjega odstavka izpolnjen, 
če zavezanec zahtevano število delovnih mest najmanj enkrat 

letno javno objavi. Za javno objavo se šteje tudi objava na 
oglasni deski srednje, višje ali visoke šole pomorske usmeritve. 
Pri povezanih družbah se šteje, da je pogoj iz prvega odstavka 
izpolnjen, če skupno zahtevano število delovnih mest objavi 
eden od zavezancev.

(3) Dokazilo o javni objavi mora zavezanec enkrat letno 
predložiti davčnemu organu.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

27. člen
(1) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje zaveza‑

nec, če:
– davčnemu organu ne predloži dokazila o javni objavi, 

navedenem v tretjem odstavku 26. člena tega zakona,
– opusti obveznost obvestila davčnemu organu po dru‑

gem odstavku 13. člena tega zakona, prvem in četrtem od‑
stavku 14. člena tega zakona, tretjem odstavku 15. člena tega 
zakona in tretjem odstavku 16. člena tega zakona,

– prekorači rok iz drugega odstavka 8.a člena tega za‑
kona.

(2) Z globo od 200 do 1.500 eurov se kaznuje tudi od‑
govorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prve alineje 
prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz druge alineje 
prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje tudi od‑
govorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tretje alineje 
prvega odstavka tega člena.

IX. POSEBNA DOLOČBA

28. člen
(natančnejši predpisi)

Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona lahko izda 
minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), 
pristojen za finance.

Zakon o davku na tonažo – ZDTon (Uradni list RS, 
št. 61/07) vsebuje naslednjo končno določbo:

X. KONČNA DOLOČBA

29. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z 
dnem, ko Evropska komisija odobri shemo državne pomoči po 
tem zakonu.

(2) Minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije objavi informacijo o dnevu odobritve sheme 
državne pomoči iz prejšnjega odstavka.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 
na tonažo – ZDTon-A (Uradni list RS, št. 85/09) vsebuje 
naslednjo končno določbo:

13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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4251. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011)

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in tretjega odstavka 108. člena ter prvega odstavka 171. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 
2009 sprejel

O D L O K
o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011)

1. člen
S tem odlokom se določi Program prodaje finančnega premoženja države, namenjenega prodaji ali drugim oblikam razpo‑

laganja v letih 2010 in 2011.

2. člen
Finančno premoženje, namenjeno za prodajo ali druge oblike razpolaganja v letih 2010 in 2011 je določeno v PRILOGI: 

”Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2010 in 2011”, ki je sestavni del tega odloka.

3. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s finančnim premoženjem države, ki so bili v teku ali so se začeli v letih 2008 in 

2009, se lahko nadaljujejo v letih 2010 in 2011.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2008 in 

2009 (Uradni list RS, št. 114/07).

5. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2010.

Št. 411‑01/09‑39/20
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 612‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

PRILOGA

Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2010 in 2011

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
Pri pripravi tega programa prodaje so bile upoštevane naslednje predpostavke:
– Vlada Republike Slovenije je v okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji sprejela ukrepe 

za pregleden in postopen umik države iz gospodarstva in usklajeno privatizacijo največjih gospodarskih družb v lasti države. Zato 
so v ta program prodaje finančnega premoženja države vključene vse kapitalske naložbe, ki so primerne za prodajo, saj mora biti 
dana možnost, da se ob ugodni tržni situaciji le‑te prodajo. V družbah, ki so za državo strateškega pomena je delež za prodajo ali 
drugo razpolaganje omejen tako, da država tudi po prodaji ohrani odločujoč vpliv.

– Za vsako kapitalsko naložbo je potrebno pripraviti program prodaje, ki mora izhajati iz analize panoge in potreb podjetja 
glede nadaljnjega razvoja.

– Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb države morajo biti določeni tako, da omogočajo hkratno doseganje ključnih 
ciljev prodaje državnega premoženja, ki so poleg maksimiranja prodajne cene in s tem proračunskih prihodkov še vzpostavitev 
lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj.

Obrazložitve prodaje k posamezni kapitalski naložbi so samo okvirne, saj bo v zvezi z vsako posamezno kapitalsko naložbo 
pred končno odločitvijo o prodaji izdelan posamezen program prodaje kapitalske naložbe. V posameznem programu prodaje 
kapitalske naložbe, o sprejemu katerega bo odločala vlada, bodo na osnovi ustreznih strokovnih podlag opredeljeni konkretni cilji 
kapitalske naložbe, konkretne metode, ki bodo uporabljene pri prodaji ter postopki in roki za izvedbo teh metod. V okviru priprave 
posameznega programa prodaje kapitalske naložbe bodo opredeljena tudi vsa potrebna pripravljalna dejanja (skrbni finančni, 
organizacijski in pravni pregled, ocenitev premoženja idr.).

CILJI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
Iz proračunskega vidika je namen prodaje kapitalskih naložb zagotovitev likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. Cilj, ki se 

ga želi s tem doseči, je doseganje čim višje kupnine in s tem proračunskih prejemkov.
Pri prodaji posameznih vrst kapitalskih naložb ne sme biti ključni cilj prejeti čim višjo kupnino, temveč je potrebno zagotoviti 

tudi širše makroekonomske interese države, in sicer trajno in stabilno rast gospodarstva, izboljšanje kakovosti javnih storitev ter 
zagotoviti uspešnejši in konkurenčnejši gospodarski sistem.

Prodaja kapitalskih naložb je močno odvisna od razmer na trgu ter je časovno zahtevna, zato ni nujno, da bo kupnina od 
prodaje naložb, vključenih v tem odloku, tudi vplačana v proračun tega proračunskega obdobja.
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UPORABA KUPNIN, DOSEŽENIH S PRODAJO
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 

– ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljnjem besedilu: ZJF) v svojem 74. členu opredeljuje in določa splošno pravilo o namenu upo‑
rabe kupnin, doseženih s prodajo kapitalskih naložb države kot vrste finančnega premoženja, po katerem se kupnina od prodaje 
kapitalskih naložb uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja.

Poleg odplačevanja javnega dolga se kupnina lahko uporabi tudi za:
1. namen, določen s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto,
2. nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja države, če kupnina presega obseg sredstev, potrebnih za odplačilo 

dolgov v računu financiranja, ali če ni glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu, ali
3. plačilo stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

METODE IN POSTOPKI PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE
Metode in postopki prodaje kapitalskih naložb države morajo biti določeni tako, da omogočajo hkratno doseganje ključnih 

ciljev prodaje državnega premoženja, in sicer:
1. doseganje čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov;
2. doseganje makroekonomskih ciljev, predvsem doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in 

kapacitete javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema.
Metode prodaje so podrobneje opredeljene v ZJF in Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem 

države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 in 55/09 – odločba US).
Program prodaje finančnega premoženja države za leti 2010 in 2011 sestavljata:
1. Preglednica A: ”Seznam kapitalskih naložb Republike Slovenije za prodajo in drugo razpolaganje v letih 2010 in 2011, 

pri katerih je kupnina prejemek proračuna” in predstavitev posameznih kapitalskih naložb ali skupin kapitalskih naložb, ki jih ta 
preglednica vsebuje

in
2. Preglednica B: ”Seznam posrednih naložb države za prodajo in drugo razpolaganje v letih 2010 in 2011, pri katerih kupnina 

ni prejemek proračuna” in predstavitev posameznih posrednih naložb ali skupin kapitalskih naložb, ki jih ta preglednica vsebuje.

Preglednica A: Seznam kapitalskih naložb Republike Slovenije za prodajo in drugo razpolaganje v letih 2010 in 2011, pri katerih 
je kupnina prejemek proračuna

Za
p.

 š
t.

Matična 
številka Pravna oseba

SEDANJE STANJE NAMENJENO  
ZA RAZPOLAGANJE

Knjigovodska 
vrednost

sedanjega
deleža na dan 
31. 12. 2008

v EUR

Delež
v %

Število delnic
oziroma nominalna 
vrednost poslovne‑

ga deleža  
v EUR

Delež za
prodajo
in drugo
razpo‑
laganje 

v %

Število delnic
oziroma

poslovni delež
v EUR za prodajo in 
drugo razpolaganje

1 5034701 PEKO TOVARNA 
OBUTVE D.D. 16.208.772,62 82,08 4.673.790 82,08 4.673.790

2 5699169 SNEŽNIK, PODJETJE ZA 
PROIZVODNJO 
IN STORITVE, D.D. 3.944.574,20 70,00 391.717 70,00 391.717

3 5510244 INKOS, D.O.O. 41.729,26 6,17 41.729,26 EUR 6,17 41.729,26 EUR

4 5103126 INLES 
PROIZVODNJA,TRŽENJE 
IN INŽENIRING D.D. 55.255,50 2,87 20.465 2,87 20.465

5 5678145 GLIN IPP, D.O.O. 110.537,15 16,06 125.187,77 EUR 16,06 125.187,77 EUR

6 5142369 PODJETJE ZA 
UREJANJE 
HUDOURNIKOV D.D. 3.264.620 40,00 205.202 40,00 205.202

7 5033730 TERMOELEKTRARNA 
TOPLARNA 
LJUBLJANA  D.O.O. 41.569.070,89 64,57 33.006.168,77 EUR 64,57 33.006.168,77 EUR

8 5150507 MURA ‑ 
VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE, D.D. 889..274,57 25,01 6.841 25,00 6.841

9 5150515 DRAVA 
VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE PTUJ D.D. 822.405,35 25,00 35.953 25,00 35.953
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Za

p.
 š

t.

Matična 
številka Pravna oseba

SEDANJE STANJE NAMENJENO  
ZA RAZPOLAGANJE

Knjigovodska 
vrednost

sedanjega
deleža na dan 
31. 12. 2008

v EUR

Delež
v %

Število delnic
oziroma nominalna 
vrednost poslovne‑

ga deleža  
v EUR

Delež za
prodajo
in drugo
razpo‑
laganje 

v %

Število delnic
oziroma

poslovni delež
v EUR za prodajo in 
drugo razpolaganje

10 5142393 VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE D.D. 535.392,67 25,00 57.980 25,00 57.980

11 5142407 VODNOGOSPODARSKO 
PODJETJE NOVO MESTO, 
D.D. 893.307,61 25,00 18.784 25,00 18.784

12 5067804 JAVNO KOMUNALNO 
PODJETJE KOMUNALA 
KOČEVJE, D.O.O. 739.683,78 45,97 524.259,77 EUR 45,97 524.259,77 EUR

13 1459481 EMONA ‑ FARMA IHAN 
DRUŽBA POOBLAŠČENKA, 
D.D. 21.872,50 0,4414 1.346 0,4414 1.346

14 1459481 EMONA ‑ FARMA IHAN 
DRUŽBA POOBLAŠČENKA, 
D.D. 20.312,50 0,5477 1.250 0,5477 1.250

15 5420792 KRS ‑ KABELSKO 
RAZDELILNI ISTEM ROTOVŽ, 
D.D. 19.727,02 0,8628 87 0,8628 87

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH KAPITALSKIH NALOŽB

1. Peko, d.d.
Družba Peko, d.d., ki ima stoletno tradicijo pri proizvodnji modne obutve, je po večletni poslovni in finančni krizi uspešno 

zaključila sanacijo. Skladno s sprejeto strategijo vlade o umiku države iz gospodarstva menimo, da bi v primeru uspešne prodaje 
lahko prišlo do konsolidacije lastništva v rokah strateškega lastnika, kar bi konkretno za gospodarsko družbo pomenilo novo vzpod‑
budo in razvoj. Komisija za prodajo finančne naložbe je bila ustanovljena s sklepom št. 450‑2/2002‑343 z dne 20. 5. 2008. Ker 
se komisija še ni sestala, je Ministrstvo za finance z dopisom št. 476‑142/2008/3 z dne 21 8. 2009 predlagalo ustavitev postopka 
prodaje zaradi neugodnih razmer na finančnem trgu.

2. Snežnik, d.d.
Skladno s sprejeto strategijo vlade o umiku države iz gospodarstva menimo, da bi v primeru uspešne prodaje lahko prišlo 

do konsolidacije lastništva v rokah strateškega lastnika, kar bi konkretno za gospodarsko družbo pomenilo novo vzpodbudo in 
razvoj. Komisija za prodajo finančne naložbe je bila ustanovljena s sklepom št. 400‑82/2004‑27 z dne 20. 5. 2008. Komisija se še 
ni sestala, trenutne razmere na finančnem trgu pa niso primerne za prodajo.

3. Inkos, d.o.o.
Skladno s sprejeto strategijo vlade o umiku države iz gospodarstva menimo, da bi v primeru uspešne prodaje lahko prišlo do 

konsolidacije lastništva v rokah strateškega lastnika, kar bi konkretno za gospodarsko družbo pomenilo novo vzpodbudo in razvoj. 
Komisija za prodajo finančne naložbe še ni bila ustanovljena.

4. Inles, d.d.
Vztrajanje pri lastništvu delnic družbe Inles nima pomena za Republiko Slovenijo. Predvideva se prenos na Slovensko od‑

škodninsko družbo d.d., saj gre za majhen delež, ki bi ga težko uspešno prodali. Komisija za prodajo finančne naložbe še ni bila 
ustanovljena.

5. Glin IPP, d.o.o.
Skladno s sprejeto strategijo vlade o umiku države iz gospodarstva menimo, da bi v primeru uspešne prodaje lahko prišlo do 

konsolidacije lastništva v rokah strateškega lastnika, kar bi konkretno za gospodarsko družbo pomenilo novo vzpodbudo in razvoj. 
Komisija za prodajo finančne naložbe še ni bila ustanovljena.

6. Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.
Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. ne opravlja več gospodarske javne službe s področja urejanja hudournikov, saj so njene 

dejavnosti zlasti komercialne narave kot na primer: splošna gradbena dela, izolacijska dela, dajanje gradbenih strojev v najem, razi‑
skovalno vrtanje in sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta družbe. Skladno s sprejeto strategijo vlade 
o umiku države iz gospodarstva menimo, da bi v primeru uspešne prodaje lahko prišlo do konsolidacije lastništva v rokah strateškega 
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lastnika, kar bi konkretno za gospodarsko družbo pomenilo novo vzpodbudo in razvoj. Komisija za odprodajo finančnega premoženja 
v družbi PUH, d.d še ni bila imenovana. Trenutno poteka faza pridobivanja soglasja za predsednika komisije s strani Ministrstva za 
finance, ki pa soglasja še ni izdalo, ker trenutne razmere na finančnih trgih niso primerne za prodajo. Šele po pridobitvi soglasja za 
imenovanje predsednika komisije, bo minister, pristojen za okolje in prostor, lahko imenoval komisijo za odprodajo.

7. Termoelektrarna Toplarna, d.o.o., Ljubljana
Družba Termoelektrarna Toplarna, d.o.o. Ljubljana oskrbuje mesto Ljubljana z električno in toplotno energijo, ki je potrebna pred‑

vsem za tehnološke postopke v industriji in za ogrevanje poslovnih stanovanjskih stavb. Za zagotovitev varne in zanesljive proizvodnje 
ter prodaje energije po tržno zanimivih cenah in za zagotavljanje povečevanja tržnega deleža bodo potrebna vlaganja v nove tehno‑
logije, kar bo lažje zagotoviti z enotnim lastništvom družbe na mestnem nivoju, zato se predlaga prodaja oziroma menjava celotnega 
poslovnega deleža Republike Slovenije. Komisija za prodajo finančne naložbe je bila imenovana s sklepom št. 012‑12/2007‑5 z dne 
20. 3. 2009. Postopek prodaje je že v teku v fazi skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda.

8. do 11. Mura VGP, d.d.; Drava VGP, d.d.; VGP,d.d. Kranj; VGP, d.d. Novo mesto
Republika Slovenija ima v vseh teh vodnogospodarskih podjetjih manjšinski delež in s tem nima vpliva na poslovanje in od‑

ločanje, ki bi zagotavljal zaščito javnega interesa. Državna lastnina v podjetjih, ki izvajajo javne službe, je smiselna, v kolikor tvori 
absolutno večino oziroma če gre za javno podjetje v 100% državni lasti. V primerih, ko se izvaja javne službe preko koncesijskih 
razmerij, pa načeloma samo lastništvo ni več v funkciji nadzora oziroma skrbi za javni interes. To ne pomeni, da bi se morala 
država nujno umakniti iz lastniške strukture teh podjetij, npr. če so ta podjetja dobičkonosna in preko kapitalskih pravic prinašajo 
dobiček. V vsakem primeru pa mora biti dana možnost Republiki Sloveniji, da ob ugodni tržni situaciji proda svoj delež. Komisija 
za prodajo finančnega premoženja v VGP Mura, Novo mesto in Kranj je bila imenovana v začetku leta 2008 in zaenkrat še ni bila 
razrešena. Imenovanje nove komisije še ni steklo zaradi predloga Ministrstva za finance, da trenutne razmere na finančnem trgu 
niso primerne za prodajo.

12. Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.
Ministrstvo za okolje in prostor je v drugi polovici leta 2009 začelo postopek prodaje, na podlagi pogodbe o prodajni opciji z 

dne 7. 6. 2004. V času priprave pogodbe o odsvojitvi deleža, je bilo Ministrstvo za okolje in prostor s strani Ministrstva za finance, 
Direktorata za javno računovodstvo, seznanjeno, da Sklep Vlade RS z dne 8. 7. 2004 ne predstavlja ustrezne pravne podlage 
za podpis te pogodbe, zato je bila sprejeta odločitev, da bodo že prejeta sredstva, ki so bila nakazana kot kupnina za predmetni 
delež v Komunali Kočevje, vrnjena nazaj na transakcijski račun Občine Kočevje. Vračilo sredstev, zaradi dejstva, da pogodba ni 
bila sklenjena, pomeni, da postopek prodaje deleža v Komunali Kočevje ni bil realiziran, kar posledično pomeni, da je ta naložba 
ponovno uvrščena v Odlok. S 1. 11. 2009 je bilo na podlagi sporazuma iz Ministrstva za okolje in prostor na Ministrstvo za go‑
spodarstvo preneseno področje učinkovite rabe energije, kar pomeni, da so na novo ministrstvo prenesene tudi vse obveznosti 
vezane na odprodajo deležev pridobljenih na podlagi GEF projekta.

13. do 15. Emona Farma Ihan družba pooblaščenka, d.d. in KRS‑Kabelsko razdelilni sistem Rotovž, d.d.
Delnice navedenih podjetij so bile pridobljene na podlagi 9. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in 

Uradni list RS, št. 17/91‑I‑ZUDE, 13/94‑ZN, 40/94 – odločba US, 82/94 – ZN‑B, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ) kjer je 
Republika Slovenija univerzalni dedič. Količina delnic ne omogoča Republiki Sloveniji večjih vplivov na poslovanje družb, zato je 
smiselno te naložbe prodati.

Preglednica B: Seznam posrednih naložb države za prodajo in drugo razpolaganje v letih 2010 in 2011, pri katerih kupnina  
ni prejemek proračuna

Za
p.

 š
t.

Matična 
številka Pravna oseba

SEDANJE STANJE NAMENJENO
ZA RAZPOLAGANJE

Knjigovodska 
vrednost na dan 
31. 12. 2008 v 

EUR

Delež  
v %

Število delnic 
oziroma nomi‑
nalna vrednost 

poslovnega 
deleža v EUR

Delež za 
prodajo 
in drugo 
razpola‑

ganje v %

Število del‑
nic oziroma 

poslovni delež 
v EUR za pro‑
dajo in drugo 
razpolaganje

1 5891337 FORTUNA – PIL, D.O.O. 
TRBOVLJE 192.959 100,00 187.451 100,00 187.451

2 5521688 RUDAR SENOVO, D.O.O 2.918.318 99,66 1.733.017,72 99,66 1.733.017,72

3 5624835 GRATEX,D.O.O., LAŠKO 1.078.420 92,03 581.304,73 92,03 581.304,73

Opombe:
Posredne naložbe so hčerinske družbe Rudnik Trbovlje‑Hrastnik, d. o. o.

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH POSREDNIH NALOŽB

1. Fortuna – PIL, d.o.o., Trbovlje
Z dnem 1. 10. 2005 se je družba PIL, d.o.o. Zagorje, kot prevzeta družba, pripojila k družbi Fortuna d.o.o. Trbovlje, katera je 

s sklepom Vlade RS z dne 27. 11. 1996 pridobila status invalidskega podjetja, v Fortuna – PIL d.o.o. Trbovlje. Dejavnosti družbe 
so fizično varovanje, tehnično varovanje, čiščenje prostorov, pranje, likanje, kemično čiščenje, prevozi oseb in pošiljk, izdelava 
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napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost storitev, 
hiter odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično varovanje, pooblastilo MO za izvajanje 
požarnega varstva in obrtno dovoljenje za izvajanje čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je povečevanje deleža storitev 
in izdelkov za kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje zadostnega števila de‑
lovnih mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji zaradi enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje 
na strokovnem področju.

2. Rudar Senovo, d.o.o.
Dejavnosti družbe Rudar Senovo, d.o.o. so trgovanje z nepremičninami, dajanje lastnih nepremičnin v najem, posredovanje 

v prometu z nepremičninami, distribucija pare in tople vode, splošna gradbena dela, trgovina na drobno, fotokopiranje in drugo. 
Vizija družbe temelji na širitvi in krepitvi stanovanjskih dejavnosti, predvsem v ponudbi upravljanja, ogrevanja in vzdrževanja. 
Postopek prodaje je v teku.

3. Gratex, d.o.o.
Dejavnosti družbe Gratex, d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata, kurivoprodaja, projektiranje in tehnično 

svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in tradicija, sodobna teh‑
nologija pridobivanja peskov, končana razširitev separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h, končana investicija avtomatskega 
postrojenja za fino predelavo kamnitih agregatov (pod 1mm), prodaja materiala vsem gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni 
certifikati ZAG za vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za pridobivanje kamnitih agrega‑
tov, pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov.

Preglednica 1. A: Realizacija postopkov prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije iz odloka za leti 2008 in 2009

Zap. 
št.

Matična 
številka Pravna oseba

Število delnic 
oziroma poslovni 
delež v EUR za 

razpolaganje

Delež 
za razpolaganje  

v %

Datum prejema  
kupnine

Znesek kupnine 
v EUR

1 5142342 HIDROTEHNIK VODNOGO‑
SPODARSKO PODJETJE, 
D.D. 96.119 25,00 28. 4. 2008 1.826.261

2 1847546 ENERGETIKA PROJEKT 
D.O.O. 483.360,69 49,00 5. 6. 2009 242.624,76

Preglednica 1. B: Realizacija postopkov prodaje in drugega razpolaganja posrednih naložb države iz odloka za leti 2008 in 
2009, katerih kupnina ni prejemek državnega proračuna

Zap. 
št.

Matična 
številka Pravna oseba

Število delnic 
oziroma poslovni 
delež v EUR za 

razpolaganje

Delež 
za razpolaganje 

v %

Datum prejete 
kupnine

Znesek kupnine 
v EUR

1 5545897 TOPLARNA HRASTNIK, 
D.O.O. 27.321 90,60 30. 9. 2008 1.965.998,30

4252. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 
300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 
in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti  

nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10)

1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR 

za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010.

2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za nepremičnine v posamični vrednosti nad 300.000 EUR 

se načrtuje v orientacijski vrednosti 43.327.033,10 EUR.
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(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 
300.000 EUR:

Zap. št.
Upravljavec

VRSTA NEPREMIČNINE Orientacijska 
vrednost (EUR)

OSTALI OBJEKTI

Znanstvenoraziskovalni  
center SAZU

1 Stavba na naslovu Kostanjeviška cesta 18 v Novi Gorici, k.o. 2304 – Nova 
Gorica, št. stavbe 2078, št. dela stavbe 1, površina 425,40 m2, lastniški de‑
lež do 1/1, nezasedena, označena raba »druge nestanovanjske stavbe«.

340.320,00

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

2 Stavba na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, k.o. 655 – Melje, 
št. stavbe 837, št. dela stavbe 1, površina 4.633,20 m2, lastniški delež do 
1/1, nezasedena, glede na rabo »stavba splošnega družbenega pome‑
na«.

1.900.000,00

Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije

3 Stavba na naslovu Trubarjeva cesta 2 v Ljubljani, k.o. 1737 – Tabor, 
št. stavbe 928, št. dela stavbe 1, površina 3.564,70 m2, lastniški delež do 
1/1, zasedena, označena raba »stavbe za zdravstvo«.

10.000.000,00

POSLOVNI PROSTORI

Ministrstvo za notranje 
zadeve

4 Poslovni prostori na naslovu Savska cesta 2 na Bledu, k.o. 2191 – Želeče, 
št. stavbe 1362, št. dela stavbe 1, s površino 443,69 m2, lastniški delež do 
1/1, nezasedeni, označena raba »druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev«. Orientacijska vrednost vključuje tudi lastniški delež do 1/1 
zemljišča s parc. št. 880/1, k.o. 2191 – Želeče, s površino 184,00 m2, na 
katerem stavba stoji.

354.952,00

5 Poslovni prostori na naslovu Vrazova ulica 2 v Ormožu, k.o. 332 – Ormož, 
št. stavbe 468, št. dela stavbe 1, s površino 663,57 m2, lastniški delež do 
1/1, nezasedeni, glede na rabo »stavbe javne uprave«.

340.460,00

6 Poslovni prostori na naslovu Zaloška cesta 65 v Ljubljani, k.o. 1730 – Mo‑
ste, št. stavbe 1382, št. dela stavbe 1, s površino 313,83 m2, lastniški delež 
do 1/1, nezasedeni, glede na rabo »stavbe javne uprave«.

345.213,00

Center za socialno delo 
Velenje

7 Poslovni prostori na naslovu Trg mladosti 1 v Velenju, k.o. 964 – Velenje, 
št. stavbe 3569, št. dela stavbe 3, s površino 369,54 m2, lastniški delež do 
1/1, zasedeni, glede na rabo »druge upravne in pisarniške stavbe«.

500.000,00

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

8 Poslovni prostori na naslovu Karlovška cesta 3 v Ljubljani, k.o. 2677 – Pru‑
le, št. stavbe 5, št. dela stavbe 888, s površino 279,00 m2, lastniški delež do 
3/4, zasedeni, glede na rabo »druge upravne in pisarniške stavbe«.

700.000,00

ZEMLJIŠČA

Ministrstvo za obrambo

9 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2069/1, površina 16.862,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

301.000,00

10 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2069/2, površina 8.666,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

300.000,00
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11 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2096/1, površina 4.584,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

300.000,00

12 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2071, površina 5.241,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

300.000,00

13 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2072, površina 1.966,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

800.000,00

14 k.o. 1625 – Ribnica, parc. št. 12/1, površina 1.858,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

300.000,00

15 k.o. 1625 – Ribnica, parc. št. 9/2, površina 1.528,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

300.000,00

16 k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, parc. št. 480/1, površina 2.848,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»dvorišče«.

450.000,00

17 k.o. 1783 – Grosuplje – naselje, parc. št. 1255/5, površina 4.388,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, 
raba »dvorišče«.

300.000,00

18 k.o. 1783 – Grosuplje – naselje, parc. št. 1255/6, površina 2.454,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»poslovna stavba«.

300.000,00

19 k.o. 2001 – Stara Vrhnika, parc. št. 2103/1, površina 2.183,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »njiva«.

320.000,00

20 k.o. 2035 – Škofja Loka, parc. št. 323/1, površina 35.703,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »neplo‑
dno«.

357.319,89

21 k.o. 2101 – Rupa, parc. št. 212/3, površina 9.210,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

861.821,58

22 k.o. 2392 – Ajdovščina, parc. št. 1252/23, površina 6.686,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

350.000,00

23 k.o. 2524 – Trnovo, parc. št. 825/114, površina 6.736,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

651.765,84

24 k.o. 2524 – Trnovo, parc. št. 825/5, površina 9.172,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

887.469,76

Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije

25 k.o. 1737 – Tabor, parc. št. 2672, površina 854,00 m2, lastniški delež: do 1/1, 
v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna stavba«.

5.000.000,00

Agencija Republike Slovenije 
za okolje

26 k.o. 2189 – Rečica, parc. št. 463/50, površina 1.022,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »park«.

459.900,00

Ministrstvo za pravosodje

27 k.o. 1138 – Šentjur, parc. št. 308/8, površina 223,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

400.000,00

28 k.o. 1725 – Ajdovščina, parc. št. 2906, površina 638,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »stavbišče«.

500.000,00

Znanstvenoraziskovalni  
center SAZU

29 k.o. 2304 – Nova Gorica, parc. št. 1657, površina 9.558,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »stano‑
vanjska stavba«, »park«.

573.480,00
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Univerzitetni klinični center 
Ljubljana

30 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 301, površina 1.744,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»poslovna stavba«.

527.735,85

31 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 302, površina 1.377,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, 
raba »travnik«.

1.000.073,79

32 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 303, površina 1.079,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, 
raba »travnik«.

783.645,33

33 k.o. 1726 – Šentpeter, parc. št. 396/22, površina 1.001,00 m2, lastniški de‑
lež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »pot«.

325.325,00

34 k.o. 1737 – Tabor, parc. št. 3641, površina 3.564,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

1.471.845,29

Psihiatrična klinika Ljubljana

35 k.o. 1726 – Šentpeter, parc. št. 245/4 površina 3.100,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

403.000,00

36 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 26/1, površina 3.701,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»travnik«.

1.202.825,00

37 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 23, površina 2.135,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»njiva«.

693.875,00

38 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 21/7, površina 1.599,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»dvorišče«.

519.675,00

39 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 21/2, površina 1.414,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»stavba«.

834.260,00

40 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 25, površina 1.769,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»travnik«.

574.925,00

41 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 22, površina 1.531,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»travnik«.

497.575,00

42 k.o. 1727 – Poljansko predmestje, parc. št. 24, površina 2.179,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»njiva«.

708.175,00

Ministrstvo za notranje 
zadeve

43 k.o. 1316 – Stara Vas, parc. št. 160/3 površina 18.592,00 m2, lastniški 
delež: do 79/100, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»zelenica«, »funkcionalni objekt«, »poslovna stavba«.

446.208,00

44 k.o. 753 – Slovenska Bistrica, parc. št. 1660/107 površina 8.287,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, 
raba »njiva«.

500.000,00

45 k.o. 1083 – Bukovžlak, parc. št. 628/13 površina 28.783,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»gozd«.

322.369,60

46 k.o. 2191 – Želeče, parc. št. 880/1, površina 184,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »stanovanj‑
ska stavba«. Orientacijska vrednost vključuje tudi lastniški delež do 1/1 
stavbe s št. 1362 in št. dela stavbe 1, s površino 443,69 m2, ki stoji na 
zemljišču.

354.952,00
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STANOVANJA

Znanstvenoraziskovalni  
center SAZU

47 Stanovanjska stavba na naslovu Kostanjeviška cesta 16 na Pristavi, 
št. stavbe 2067, št. dela stavbe 1, površina 1.345,50 m2, k.o. 2304 – Nova 
Gorica, lastniški delež do 1/1, nezasedeno, raba »stanovanjske stavbe za 
posebne namene«.

1.076.400,00

Ministrstvo za kulturo

48 Stanovanjska stavba na naslovu Cesta 27. aprila 47 v Ljubljani, št. stavbe 
50, št. dela stavbe 1, površina 450,00 m2 in lopa – garaža, št. stavbe 58, 
št. dela stavbe 1, površina 42 m2, oboje k.o. 2679 – Gradišče II, lastniški 
delež do 1/1, delno zasedeno (kletno stanovanje), raba »stanovanjska 
stavba«. Javna kulturna infrastruktura, razglašena dne 7. 2. 2007.

770.000,00

Splošna bolnišnica Izola

49 Stanovanjska stavba na naslovu Nova ulica 2 v Kopru, št. stavbe 142, 
št. dela stavbe 8, površina 482,97 m2, k.o. 2606 – Semedela, lastniški delež 
do 1/1, zasedeno, raba »stanovanjska stavba«.

579.564,00

OBJEKTI GJI

Ministrstvo za obrambo

50 Objekt št. 9995, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 2583, k.o. 1536 – Talčji 
vrh. Površina objekta je 8.160,00 m2.

1.011.297,63

51 Objekt št. 793, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 323/1, k.o. 2035 – Škofja 
Loka. Površina objekta je 1.177,00 m2.

709.397,43

52 Objekt št. 773, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 1072/2, k.o. 2035 – 
Škofja Loka. Površina objekta je 2.764,00 m2.

420.207,11

S K U P A J: 43.327.033,10

3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2010.

Št. 001‑03/09‑12/9
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 613‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4253. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 
300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11)

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) 
in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 

300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 (OdRNPD11)

1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR 

za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011.

2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za nepremičnine v posamični vrednosti nad 300.000 EUR 

se načrtuje v orientacijski vrednosti 15.479.929,16 EUR.
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(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 
300.000 EUR:

Zap.št.
Upravljavec

VRSTA NEPREMIČNINE Orientacijska 
vrednost (EUR)

OSTALI OBJEKTI

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

1 Stavba na naslovu Karlovška 19 v Ljubljani, k.o. 2677 – Prule, št. stavbe 
142, št. dela stavbe 1, površina 934,47 m2, lastniški delež do 1/1, zasedena, 
označena raba »druge nestanovanjske stavbe«.

1.100.000,00

POSLOVNI PROSTORI

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

2 Stavba na naslovu Kraljeviča Marka ulica 21 v Mariboru, k.o. 655 – Melje, 
št. stavbe 837, št. dela stavbe 1, površina 4.455,00 m2, lastniški delež do 
1/1, nezasedena, označena raba »druge upravne in pisarniške stavbe«.

2.500.000,00

3 Stavba na naslovu Karlovška 3 v Ljubljani, k.o. 2677 – Prule, št. stavbe 5, 
št. dela stavbe 2, površina 389,00 m2, lastniški delež do 3/4, zasedena, 
označena raba »druge upravne in pisarniške stavbe«.

450.000,00

Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije

4 Stavba na naslovu Tržaška cesta 4 v Ljubljani, k.o. 2697 – Gradišče II, 
št. stavbe 670, št. dela stavbe 1, površina 400,00 m2, lastniški delež do 1/1, 
zasedena, označena raba »stavbe javne uprave«.

1.320.000,00

ZEMLJIŠČA

Ministrstvo za obrambo

5 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2069/1, površina 16.862,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

301.000,00

6 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2069/2, površina 8.666,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

300.000,00

7 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2096/1, površina 4.584,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

300.000,00

8 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2071, površina 5.241,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

300.000,00

9 k.o. 1310 – Nova vas, parc. št. 2072, površina 1.966,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

800.000,00

10 k.o. 1625 – Ribnica, parc. št. 12/1, površina 1.858,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

300.000,00

11 k.o. 1625 – Ribnica, parc. št. 9/2, površina 1.528,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »poslovna 
stavba«.

300.000,00

12 k.o. 1754 – Šentvid nad Ljubljano, parc. št. 480/1, površina 2.848,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»dvorišče«.

450.000,00

13 k.o. 1783 – Grosuplje ‑ naselje, parc. št. 1255/5, površina 4.388,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, 
raba »dvorišče«.

300.000,00
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14 k.o. 1783 – Grosuplje ‑ naselje, parc. št. 1255/6, površina 2.454,00 m2, 
lastniški delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba 
»poslovna stavba«.

300.000,00

15 k.o. 2001 – Stara Vrhnika, parc. št. 2103/1, površina 2.183,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »njiva«.

320.000,00

16 k.o. 2035 – Škofja Loka, parc. št. 323/1, površina 35.703,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »neplo‑
dno«.

357.319,89

17 k.o. 2101 – Rupa, parc. št. 212/3, površina 9.210,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

861.821,58

18 k.o. 2392 – Ajdovščina, parc. št. 1252/23, površina 6.686,00 m2, lastniški 
delež: do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvo‑
rišče«.

350.000,00

19 k.o. 2524 – Trnovo, parc. št. 825/114, površina 6.736,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

651.765,84

20 k.o. 2524 – Trnovo, parc. št. 825/5, površina 9.172,00 m2, lastniški delež: do 
1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«.

887.469,76

21 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3737, površina 17.793,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

334.119,93

22 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3747/4, površina 20.600,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

386.830,25

23 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3747/3, površina 16.671,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

313.050,83

24 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3742/2, površina 17.101,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

321.125,44

25 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3738/2, površina 16.246,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

305.070,11

26 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3746/2, površina 32.600,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

612.168,25

27 k.o. 2577 – Hrušica, parc. št. 3744/2, površina 24.400,00 m2, lastniški delež: 
do 1/1, ni v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »funkcionalni 
objekt«.

458.187,28

Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo

28 k.o. 2677 – Prule, parc. št. 43/5, površina 547,00 m2, lastniški delež: do 3/4, 
v uporabi, ni obremenjeno s stavbno pravico, raba »dvorišče«, »stavba«.

300.000,00

S K U P A J: 15.479.929,16

3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2011.

Št. 001‑03/09‑13/9
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 614‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik



Stran 12916 / Št. 97 / 30. 11. 2009 Uradni list Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4254. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 1. 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

Univerzi v Ljubljani

ob njeni 90. obletnici obstoja in delovanja  
ter za velik prispevek na pedagoškem,  

znanstvenoraziskovalnem in umetniškem področju 

podeljujem

RED ZA IZREDNE ZASLUGE.

Št. 094‑06‑24/2009
Ljubljana, dne 19. novembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
4255. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o siste‑
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI‑A, 69/08 – 
ZZavar‑E, 80/08, 20/09 – ZZZPF in 48/09; v nadaljnjem bese‑
dilu: ZSPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga  

in storitev na trgu
1. člen

(vsebina)
(1) Ta uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev 

na trgu ter zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo 
delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v skladu z drugim odstavkom 22.i člena ZSPJS.

(2) Ta uredba velja za uporabnike proračuna iz 2. točke 
2. člena ZSPJS, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe 
pridobivajo tudi sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu (v 
nadaljnjem besedilu: uporabniki proračuna), razen za nepo‑
sredne uporabnike proračuna, kot jih določa zakon, ki ureja 
javne finance.

(3) Uporabniki proračuna, za katere velja Pravilnik o se‑
stavljanju letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 
134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, priloga 3/B) dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na podlagi obrazca 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti, ki je priloga navedenega pravilnika.

(4) Uporabniki proračuna, ki niso zavezani poročati v 
skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, dokazujejo izpol‑

njevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na podlagi podatkov iz 
svojih poslovnih knjig.

2. člen
(izkazovanje sredstev pri uporabniku proračuna)

Uporabnik proračuna v letnem poročilu posebej prikazuje 
sredstva in vire financiranja za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu ter iz naslova nejavnih prihod‑
kov iz izvajanja javne službe.

3. člen
(obseg sredstev)

(1) Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslo‑
va prodaje blaga in storitev na trgu iz prvega in drugega odstav‑
ka 6. člena te uredbe določi minister s pravilnikom, vendar sme 
znašati največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in 
odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Obseg sredstev za 
plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu na področju kulture lahko znaša dodatno največ 25 
odstotkov vseh nejavnih prihodkov iz izvajanja javne službe.

(2) Za določitev obsega sredstev se v odhodke od prodaje 
blaga in storitev na trgu iz prvega stavka prejšnjega odstavka 
ne vštevajo sredstva za delovno uspešnost od prodaje blaga 
in storitev na trgu, ki so bila izplačana v skladu s 4. členom te 
uredbe.

4. člen
(določitev akontativnega obsega sredstev)

Uporabnik proračuna lahko za tekoče leto v skladu s 
prejšnjim členom v finančnem načrtu določi akontativni obseg 
sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in sto‑
ritev na trgu.

5. člen
(ugotovitev dovoljenega obsega sredstev)

(1) Uporabnik proračuna ugotovi dovoljeni obseg sredstev 
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu v letnem poročilu za preteklo leto. Ugotovitev dovoljenega 
obsega sredstev iz prvega in drugega odstavka 6. člena te 
uredbe uporabnik proračuna izkaže na obrazcu Elementi za 
določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je kot priloga se‑
stavni del te uredbe, ugotovitev dovoljenega obsega sredstev 
iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe pa na obrazcu, ki ga 
predpiše minister, pristojen za kulturo.

(2) Če uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo 
leto izkaže, da v preteklem letu ni akontativno izplačal celotne‑
ga obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu, lahko v tekočem letu razdeli ostanek 
sredstev za ta namen.

(3) Če uporabnik proračuna v letnem poročilu za preteklo 
leto izkaže, da je v preteklem letu akontativno izplačal več, 
kot znaša dovoljeni obseg sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, mora v tekočem 
letu za preveč izplačani znesek zmanjšati obseg sredstev za 
plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu.

6. člen
(opredelitev prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga  

in storitev na trgu)
(1) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so prihod‑

ki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil z dejavnostjo, ki jo je 
opravljal poleg javne službe, kakor je opredeljena v področnih 
zakonih, nacionalnih programih in njegovem ustanovitvenem 
aktu.

(2) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so tudi pri‑
hodki, ki jih je uporabnik proračuna pridobil na podlagi projektov 
na javnih razpisih iz mednarodnih projektov.
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(3) V prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu se na 
področju kulture štejejo tudi nekateri nejavni prihodki za izvaja‑
nje javne službe, pridobljeni s prodajo blaga in storitev v okviru 
javne službe, za katero je uporabnik proračuna ustanovljen in 
je opredeljena v področnih zakonih ali nacionalnih programih ali 
ustanovitvenem aktu ali drugem aktu ustanovitelja.

(4) Minister, pristojen za kulturo, v pravilniku iz prvega od‑
stavka 3. člena te uredbe v skladu z veljavnimi predpisi podrob‑
neje opredeli dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

7. člen
(izkazovanje pogojev za izplačilo sredstev)

(1) Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev 
iz 22.j člena ZSPJS za izplačilo sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu tako, da v letnem 
poročilu za preteklo leto, ki ga je sprejel organ upravljanja:

1. izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje 
javne službe na obrazcu AOP 689, stolpec 4,

2. izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje 
blaga in storitev na trgu na obrazcu AOP 689, stolpec 5.

(2) Uporabnik proračuna iz četrtega odstavka 1. člena te 
uredbe izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 22.j člena ZSPJS na 
podlagi podatkov iz svojih poslovnih knjig.

8. člen
(predložitev letnih poročil in obrazcev)

(1) Uporabnik proračuna predloži obrazec iz prvega od‑
stavka 5. člena te uredbe organu upravljanja skupaj z letnim 
poročilom.

(2) Letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, z 
obrazcem iz prvega odstavka 5. člena te uredbe uporabnik 
proračuna v tridesetih dneh od sprejetja pošlje ustanovitelju.

9. člen
(omejitev izplačila dela plače za delovno uspešnost)
Del plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu se ne izplačuje za delo, ki je bilo že plačano 
na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe.

10. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
(Uradni list RS, št. 69/08).

(2) Pravilnike, izdane na podlagi 3. člena Uredbe o de‑
lovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
(Uradni list RS, št. 69/08), morajo pristojni ministri uskladiti s to 
uredbo najkasneje do 1. januarja 2010.

11. člen
(uporaba uredbe)

Za uporabnike proračuna iz četrtega odstavka 1. člena te 
uredbe se ta uredba začne uporabljati 1. januarja 2010.

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714‑33/2009/4
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009‑3111‑0084

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 
 
 ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ……………………………….  
   
 IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ……………………………………  
   
 SEDEŽ UPORABNIKA:………………………………………………………………..  
   
   

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA  
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  

za leto ……………... 

   
   
  V EVRIH

Zap. 
št. NAZIV  ZNESEK 

      
1 Presežek prihodkov nad odhodki    
  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu    
      
2 Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost    
  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu    
      
3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost    
  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)   
      
4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti    
  iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu    
      
5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom    

  
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (4 - 2)   

   
   
   
   
   
 Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
   
  Žig: 
Opomba:  
Zap. št.  Vir podatkov za izpolnitev obrazca:   

1 letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; 

  
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega 
odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig   

2 izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

3 seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)   
4 dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe  

  o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu    
5 razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)   

Priloga 
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4256. Uredba o kriterijih za določitev ter načinu 
spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka

Na podlagi tretjega odstavka 71. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZZdrl‑A, 
41/04 – ZVO‑1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja  
in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa kriterije za določitev ekološko spreje‑
mljivega pretoka ter način spremljanja in poročanja o ekološko 
sprejemljivem pretoku.

2. člen
(uporaba)

(1) Ta uredba se uporablja za posebno rabo površinske 
vode, ki lahko povzroči zmanjšanje pretoka vode, znižanje 
gladine vode ali poslabšanje stanja voda.

(2) Ta uredba se uporablja za posebno rabo površinske 
vode iz izvirov.

(3) Ta uredba se uporablja tudi za rabo površinske vode 
za bogatenje podzemne vode zaradi posebne rabe podzemne 
vode za oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Za tako rabo površin‑
ske vode se šteje tudi odvzem vode iz obrežnega filtrata, ki se 
napaja neposredno iz vodotoka.

3. člen
(izjeme)

(1) Ta uredba se ne uporablja za posebno rabo vode iz 
izvirov, če gre za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

(2) Ta uredba se ne uporablja za posebno rabo vode, 
zaradi katere se v skladu s predpisom, ki ureja določitev in 
razvrstitev vodnih teles površinskih voda, določi močno preo‑
blikovano vodno telo.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta uredba 
uporablja tudi v primerih posebne rabe vode, zaradi katere se v 
skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles 
površinskih voda, določi močno preoblikovano vodno telo, če 
izdano pravnomočno vodno dovoljenje, koncesijska pogodba, 
koncesijski akt ali projektna dokumentacija, na podlagi katere 
je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali uporabno dovoljenje, 
vsebuje določitev vrednosti pretoka, opredeljenega kot biološki 
minimum, minimalni pretok ali ekološko sprejemljivi pretok, ki 
se šteje za ekološko sprejemljivi pretok po tej uredbi.

4. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. srednji mali pretok na mestu odvzema je aritmetično 

povprečje najnižjih letnih vrednosti srednjega dnevnega preto‑
ka na tem mestu v daljšem opazovalnem obdobju. Srednji mali 
pretok se izraža v m3/s in se izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer je sQnp srednji mali pretok, Qnp,i najmanjši srednji 
dnevni pretok v i‑tem koledarskem letu in N število let v opazo‑
valnem obdobju, običajno zadnjih 30 let;

2. srednji pretok na mestu odvzema je aritmetično pov‑
prečje srednjih letnih vrednosti pretoka na tem mestu v daljšem 

opazovalnem obdobju. Srednji pretok se izraža v m3/s in se 
izračuna po naslednji enačbi:

pri čemer je sQs srednji pretok, Qs,i srednji letni pretok v i‑tem 
koledarskem letu in N število let v opazovalnem obdobju, obi‑
čajno zadnjih 30 let;

3. vodno telo površinske vode je vodno telo, določeno v 
skladu s predpisom, ki ureja določitev in razvrstitev vodnih teles 
površinskih voda;

4. ekološki tip vodotoka je tip, določen s predpisom, ki 
ureja stanje površinskih voda;

5. izvir je mesto, na katerem voda naravno priteka iz 
kamnine ali zemljine na površje ali v vodno telo površinske 
vode;

6. nepovraten odvzem vode je odvzem, pri katerem se 
odvzeta voda ne vrača nazaj v isti vodotok;

7. povraten odvzem vode je odvzem, pri katerem se od‑
vzeta voda vrača nazaj v isti vodotok;

8. točkovni odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem 
se odvzeta voda vrača v vodotok tik pod odvzemom oziroma 
jezom;

9. kratek odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem 
se odvzeta voda vrača v vodotok na razdalji, merjeni po liniji 
vodotoka v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 
1 : 5000, ki je:

– krajša ali enaka 100 m, če gre za odvzem na vodotoku, 
razvrščenem v ekološki tip s prispevno površino enako ali 
manjšo od 100 km2, ali

– krajša ali enaka 500 m, če gre za odvzem na vodoto‑
ku, razvrščenem v ekološki tip s prispevno površino večjo od 
100 km2;

10. dolg odvzem vode je povraten odvzem, pri katerem 
se odvzeta voda vrača v vodotok na razdalji, ki je daljša kot pri 
kratkem odvzemu vode;

11. majhen odvzem vode je odvzem, pri katerem je koli‑
čina odvzete vode enaka ali manjša od srednjega pretoka na 
mestu odvzema;

12. velik odvzem vode je odvzem, pri katerem je količina 
odvzete vode večja od srednjega pretoka na mestu odvzema;

13. mHE je mikro, mala ali srednja hidroelektrarna v skla‑
du s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije;

14. sušno obdobje je obdobje koledarskih mesecev:
– december, januar, februar, junij, julij, avgust in septem‑

ber za skupine ekoloških tipov 2, 3 in 4 iz preglednice iz Priloge 
2, ki je sestavni del te uredbe, in

– junij, julij, avgust in september za skupino ekoloških 
tipov 1 iz preglednice iz Priloge 2 te uredbe;

15. vodnato obdobje je obdobje koledarskega leta, ki ni 
opredeljeno kot sušno.

II. KRITERIJI ZA DOLOČITEV EKOLOŠKO 
SPREJEMLJIVEGA PRETOKA

5. člen
(določitev ekološko sprejemljivega pretoka)

Ekološko sprejemljivi pretok se določi na podlagi hidrolo‑
ških izhodišč za določitev ekološko sprejemljivega pretoka (v 
nadaljnjem besedilu: hidrološka izhodišča), značilnosti odvze‑
ma vode, hidroloških, hidromorfoloških in bioloških značilnosti 
vodotoka ter podatkov o varstvenih režimih, na katere lahko 
vpliva nameravana posebna raba površinske vode.

6. člen
(hidrološka izhodišča)

(1) Hidrološka izhodišča so vrednosti srednjega malega 
in srednjega pretoka na mestu odvzema. Hidrološka izhodišča 
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so eden od elementov, potrebnih za določitev vsebine konce‑
sijskega akta za rabo površinske vode v skladu z zakonom, ki 
ureja vode, oziroma hidrološkega poročila v skladu s predpi‑
som, ki ureja vsebino vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in 
vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih 
voda.

(2) Vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na 
mestu odvzema se pridobijo iz podatkov državnega hidrolo‑
škega monitoringa, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije 
za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(3) Če na mestu odvzema ne obstajajo podatki državnega 
hidrološkega monitoringa iz prejšnjega odstavka, se izdela oce‑
na vrednosti srednjega malega in srednjega pretoka na mestu 
odvzema z izračuni na podlagi podatkov o razmerjih pretoka in 
velikostih prispevnih površin hidrološko podobnega povodja ali 
porečja ali na podlagi druge empirične metode, če gre za:

– hidrogeološko homogeni porečji in
– hidromorfološko podobni porečji iz iste skupine ekolo‑

ških tipov vodotokov iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe.
(4) Če pogoji za izdelavo ocene iz prejšnjega odstavka 

niso izpolnjeni, je treba izvesti tudi simultane hidrometrične 
meritve pretokov na mestu odvzema in v primerjalnih prerezih 
na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja 
ali porečja, za katerega so na razpolago podatki državnega 
hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno ob‑
dobje. Simultane hidrometrične meritve pretokov je treba izvesti 
v razmerah, ki omogočijo oceno vrednosti srednjega malega ali 
srednjega pretoka na mestu odvzema glede na rezultate meri‑
tev in glede na podatke o srednjem malem oziroma srednjem 
pretoku na bližnjem oziroma hidrološko podobnem povodju ali 
porečju.

(5) Obrazložitev hidroloških izhodišč iz prvega odstavka 
tega člena mora vsebovati:

1. obrazložitev in utemeljitev uporabljene merilne opre‑
me in metode za izvajanje simultanih hidrometričnih meritev 
pretokov iz prejšnjega odstavka, ki morata biti izbrani izmed 
standardiziranih metod v skladu s standardi ISO 748:2007, 
ISO 1088:2007, ISO 9555‑1:1994, ISO 9555‑3:1993, ISO 
9555‑4:1992, ISO/TR 11656:1993 ali ISO/TR 25377:2007, ki 
so na vpogled pri organu, pristojnem za standardizacijo, ali v 
skladu z drugim enakovrednim mednarodno priznanim standar‑
dom s področja hidrometrije;

2. v primeru uporabe akustičnega Dopplerjevega merilni‑
ka dokazilo o udeležbi izvajalca meritev vsaj enkrat vsaki dve 
leti v programih preizkušanja strokovne usposobljenosti za 
izvajanje meritev s tem merilnikom;

3. v primeru uporabe druge merilne opreme dokazilo o 
tem, da je uporabljena merilna oprema umerjena v skladu s 
standardom ISO 3455:2007, ki je na vpogled pri organu, pri‑
stojnem za standardizacijo, ali v skladu z drugim enakovrednim 
mednarodno priznanim standardom s področja hidrometrije;

4. rezultate opravljenih simultanih hidrometričnih meritev 
pretokov, ki morajo vključevati podatke o času izvedenih meri‑
tev, kadar se te izvedejo;

5. obrazložitev in utemeljitev izbire primerjalnega pre‑
reza oziroma povodja ali porečja in uporabljenih hidroloških 
podatkov;

6. obrazložitev in utemeljitev metod analitičnih izračunov 
ali drugih empiričnih metod za oceno vrednosti srednjega ma‑
lega in srednjega pretoka in

7. ocenjene vrednosti srednjega malega in srednjega 
pretoka ter obrazložitev in utemeljitev ocenjenih vrednosti sre‑
dnjega malega in srednjega pretoka.

(6) Podatki o opravljenih meritvah in o ocenjenih vredno‑
stih srednjih malih in srednjih pretokov iz četrtega odstavka 
tega člena postanejo del zbirke hidroloških podatkov, ki jo vodi 
agencija.

(7) Ocenjene vrednosti srednjega malega in srednjega 
pretoka iz obrazložitve iz petega odstavka tega člena preveri 
agencija.

7. člen
(določitev ekološko sprejemljivega pretoka na podlagi 

hidroloških izhodišč)
(1) Ekološko sprejemljivi pretok se na podlagi hidroloških 

izhodišč določi z izračunom po naslednji enačbi:

Qes = f · sQnp,

pri čemer je Qes ekološko sprejemljivi pretok, f faktor, odvisen 
od ekološkega tipa vodotoka, in sQnp srednji mali pretok.

(2) Vrednosti faktorja f so določene v preglednicah v Pri‑
logi 1, ki je sestavni del te uredbe, glede na:

– nepovraten ali povraten odvzem vode,
– dolžino povratnega odvzema vode,
– količino odvzema, opredeljeno glede na vrednost sre‑

dnjega pretoka na mestu odvzema,
– skupino ekoloških tipov vodotokov in
– razmerje med srednjim in srednjim malim pretokom.
(3) Skupine ekoloških tipov vodotokov so določene na 

digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 25 000 v 
državnem koordinatnem sistemu in so del vodnega katastra. 
Skupine ekoloških tipov vodotokov so prikazane v preglednici 
v Prilogi 2 te uredbe in na publikacijski karti, ki je objavljena na 
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravljanje voda (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se faktor f iz 
preglednic iz Priloge 1 te uredbe pomnoži z 2, če gre za po‑
sebno rabo vode na ekološkem tipu vodotoka iz skupine 1 in 
2 iz preglednice iz Priloge 2 te uredbe in če je razmerje med 
srednjim in srednjim malim pretokom na mestu odvzema večje 
od 20.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za določitev 
ekološko sprejemljivega pretoka v primeru, če je dolvodno od 
odvzema na razdalji, enaki ali manjši od razdalje iz 9. točke 
4. člena te uredbe, vsaj en pritok, ki ima prispevno površino 
istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem tipu vodotoka 
na mestu odvzema, uporabi:

– pri velikem nepovratnem odvzemu vode faktor f, dolo‑
čen za dolg odvzem,

– pri majhnem nepovratnem odvzemu vode faktor f, dolo‑
čen za kratek odvzem, in

– pri dolgem odvzemu faktor f, določen za kratek od‑
vzem.

8. člen
(študija za določitev ekološko sprejemljivega pretoka)
Ne glede na prejšnji člen se ekološko sprejemljivi pretok 

lahko določi na podlagi študije za določitev ekološko sprejemlji‑
vega pretoka, ki jo ob vložitvi pobude oziroma vloge predloži 
pobudnik oziroma vlagatelj vloge za pridobitev vodne pravice. 
Študijo preveri Inštitut za vode Republike Slovenije, ki študijo 
potrdi ali pripravi končni strokovni predlog ekološko spreje‑
mljivega pretoka, razen kadar je Inštitut za vode Republike 
Slovenije izdelovalec te študije. Minimalne zahteve za izdelavo 
študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka so določe‑
ne v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

9. člen
(določitev ekološko sprejemljivega pretoka  

glede na varstvene režime)
(1) Vrednost ekološko sprejemljivega pretoka, določena 

na podlagi 7. ali 8. člena te uredbe, se lahko spremeni na 
vrednost iz mnenja o vplivu posega na stanje rib v skladu s 
predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, kadar je to potrebno 
zaradi prehajanja rib čez grajene objekte ali zaradi zmanjšanja 
vpliva posega na stanje rib.

(2) Vrednost ekološko sprejemljivega pretoka, določena 
na podlagi 7. ali 8. člena te uredbe, se lahko spremeni na vre‑
dnost iz pogojev rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev 
ali smernic po predpisih o ohranjanju narave, če je varovano, 
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zavarovano območje ali naravna vrednota v skladu s predpisi, 
ki urejajo ohranjanje narave:

– na mestu odvzema ali na odseku med odvzemom in 
ponovnim dotokom vode pri povratnem odvzemu, ali

– na odseku med odvzemom in prvim pritokom, ki je raz‑
vrščen v ekološki tip s prispevno površino istega velikostnega 
razreda, kot je pri ekološkem tipu vodotoka na mestu odvzema, 
pri nepovratnem odvzemu.

10. člen
(izjeme pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe 
se ekološko sprejemljivi pretok ne določa za točkovne odvzeme, 
če gre za posebno rabo vode za proizvodnjo električne energije 
v mHE. Kadar je na mestu odvzema zagotovljen prehod za ribe 
v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, mora imetnik 
vodne pravice na mestu odvzema v vseh letnih obdobjih zagoto‑
viti tisto količino vode, ki je potrebna za prehod rib.

(2) Ne glede na določbe 5., 6., 7. in 9. člena te uredbe se 
v primeru spremembe koncesije za rabo površinske vode za 
proizvodnjo električne energije v mHE, ki se nanaša na pove‑
čanje proizvodnje na podlagi povečanja obratovalnega padca 
z dvigom gorvodne kote gladine vode, za določitev ekološko 
sprejemljivega pretoka uporabljajo določbe 16., 17. oziroma 
18. člena te uredbe.

(3) Ne glede na določbe 5., 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe 
in ne glede na tretji odstavek 11. člena te uredbe se lahko v 
obdobju, ko je dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši 
od ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo, vodo 
za namakanje odvzema v taki količini, da seštevek odvzemov 
ne presega sedem odstotkov vrednosti sQnp.

III. NAČIN SPREMLJANJA IN POROČANJA EKOLOŠKO 
SPREJEMLJIVEGA PRETOKA

11. člen
(veljavnost ekološko sprejemljivega pretoka)

(1) Ekološko sprejemljivi pretok, določen v skladu s to 
uredbo, velja v vseh letnih obdobjih, razen v razmerah, ko je 
dejanski pretok na mestu odvzema manjši od ekološko spre‑
jemljivega pretoka.

(2) V razmerah iz prejšnjega odstavka se za ekološko 
sprejemljivi pretok šteje vrednost dejanskega pretoka na mestu 
odvzema.

(3) V razmerah iz prvega odstavka tega člena imetnik 
vodne pravice vode ne sme odvzemati.

12. člen
(način spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka)
(1) Objekt ali naprava oziroma sistem naprav za odvzem 

vode mora biti oblikovan tako, da ne omogoča odvzema vode, 
kadar se pretok na mestu odvzema zmanjša pod ekološko 
sprejemljivi pretok. Šteje se, da je s tem spremljanje ekološko 
sprejemljivega pretoka zagotovljeno.

(2) Če oblikovanje objekta ali naprave oziroma sistema 
naprav za odvzem vode v skladu s prejšnjim odstavkom teh‑
nično ni izvedljivo, ni dovoljeno ali je povezano z nesorazmerno 
visokimi stroški, mora imetnik vodne pravice zagotoviti dnevno 
ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko 
ugotovi, da so bile v vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede 
ekološko sprejemljivega pretoka in da v času trajanja pretoka, 
nižjega od vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, ni bilo 
odvzema vode.

(3) Imetnik vodne pravice mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka meriti vodostaj ali pretok na stalnem lastnem ureje‑
nem merskem mestu na dotoku na objekt, napravo ali sistem 
naprav za rabo vode in enega izmed naslednjih parametrov:

– vodostaj ali pretok na stalnem lastnem urejenem mer‑
skem mestu tik dolvodno od objekta, naprave ali sistema na‑
prav za odvzem vode,

– vodostaj ali pretok na stalnem urejenem merskem me‑
stu na vodni infrastrukturi ali

– vodostaj in pretok na ustreznem merskem mestu držav‑
ne hidrološke mreže.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetnik vodne 
pravice namesto vodostaja ali pretoka na stalnem lastnem ure‑
jenem merskem mestu na dotoku na objekt, napravo ali sistem 
naprav za rabo vode spremlja tudi druge parametre, na podlagi 
katerih se lahko ugotovi, da v času trajanja pretoka, nižjega od 
vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, ni bilo odvzema 
vode oziroma se posebna raba vode ni izvajala.

(5) Za ureditev tehnične rešitve zagotovitve ekološko spre‑
jemljivega pretoka in načina spremljanja ekološko sprejemljivega 
pretoka iz tega člena je treba pridobiti vodno soglasje.

13. člen
(način poročanja o ekološko sprejemljivem pretoku)
(1) Imetnik vodne pravice mora način spremljanja ekolo‑

ško sprejemljivega pretoka opisati v poslovniku za obratovanje 
in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zako‑
nom, ki ureja vode.

(2) Podatke o spremljanih parametrih v skladu s prej‑
šnjim členom mora imetnik vodne pravice iz drugega odstavka 
prejšnjega člena hraniti šest let in jih na poziv predložiti na 
vpogled inšpektorjem, pristojnim za vode, ali vodovarstvenemu 
nadzorniku.

(3) Imetnik vodne pravice iz drugega odstavka prejšnjega 
člena podatke iz prejšnjega odstavka na poziv pošlje ministr‑
stvu oziroma inšpektorju, pristojnemu za vode, oziroma vodo‑
varstvenemu nadzorniku.

IV. NADZOR

14. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, 
pristojni za vode, in vodovarstveni nadzorniki v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo vode.

V. KAZENSKE DOLOČBE

15. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 125.000 eurov se za prekr‑
šek kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če:

– rabi vodo tako, da ekološko sprejemljivi pretok, določen 
v skladu s to uredbo, ni zagotovljen,

– ne izvaja spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka 
v skladu z 12. členom te uredbe,

– ne poroča o ekološko sprejemljivem pretoku v skladu s 
13. členom te uredbe,

– ne ravna v skladu z 19. členom te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za 

prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posame‑
znik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali 
organu samoupravne lokalne skupnosti.

(4) Z globo od 400 eurov do 1.200 eurov se kaznuje posa‑
meznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(podeljene vodne pravice z ekološko sprejemljivim pretokom)

(1) Če izdano pravnomočno vodno dovoljenje, konce‑
sijska pogodba, koncesijski akt ali projektna dokumentacija, 
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na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali 
uporabno dovoljenje, vsebuje določitev vrednosti pretoka, opre‑
deljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali ekološko 
sprejemljivi pretok, se za ekološko sprejemljivi pretok šteje 
tako opredeljena vrednost biološkega minimuma, minimalnega 
pretoka oziroma ekološko sprejemljivega pretoka.

(2) Če je vrednost pretoka iz prejšnjega odstavka večja od 
vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka po tej uredbi, organ, 
ki je izdal vodno pravico, na podlagi vloge za prilagoditev eko‑
loško sprejemljivega pretoka in strokovnega predloga v skladu 
s kriteriji iz 17. oziroma 18. člena te uredbe, ki ga zagotovi 
imetnik vodne pravice, določi vrednost ekološko sprejemljivega 
pretoka v skladu s to uredbo. Strokovni predlog ekološko spre‑
jemljivega pretoka preveri Inštitut za vode Republike Slovenije, 
ki predlog potrdi ali pripravi končni strokovni predlog ekološko 
sprejemljivega pretoka.

17. člen
(podeljene vodne pravice brez ekološko  

sprejemljivega pretoka)
(1) Če izdano pravnomočno vodno dovoljenje, konce‑

sijska pogodba, koncesijski akt ali projektna dokumentacija, 
na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno gradbeno ali 
uporabno dovoljenje, ne vsebuje določitve vrednosti pretoka, 
opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali eko‑
loško sprejemljivi pretok, organ, ki je izdal akt o vodni pravici, 
po uradni dolžnosti določi ekološko sprejemljivi pretok v skladu 
s 7. oziroma 8. in 9. členom te uredbe.

(2) Če za določitev ekološko sprejemljivega pretoka pri 
podeljeni vodni pravici ne obstajajo merjeni hidrološki podatki 
državnega hidrološkega monitoringa, je za določitev ekološko 
sprejemljivega pretoka treba izdelati oceno vrednosti srednje‑
ga malega pretoka in srednjega pretoka iz tretjega oziroma 
četrtega odstavka 6. člena te uredbe, ki jo zagotovi imetnik 
vodne pravice.

(3) Če imetnik vodne pravice iz prejšnjega odstavka ne 
predloži obrazložitve hidroloških izhodišč v skladu s petim od‑
stavkom 6. člena te uredbe, izdelavo ocene vrednosti srednje‑
ga malega in srednjega pretoka na mestu odvzema na stroške 
imetnika vodne pravice zagotovi ministrstvo, razen če imetnik 
vodne pravice predloži študijo iz 8. člena te uredbe.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določi nižja 
vrednost ekološko sprejemljivega pretoka od vrednosti, določe‑
ne v skladu s 7. in 9. členom te uredbe, če gre za:

– odvzem površinske vode za oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo in je to potrebno za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo,

– odvzem površinske vode za proizvodnjo električne ener‑
gije v mHE in je to potrebno za ohranitev 85 odstotkov povpreč‑
ne letne proizvodnje električne energije v obravnavani mHE, 
določene kot aritmetično povprečje letnih vrednosti proizvodnje 
električne energije v opazovalnem obdobju iz 1. točke 4. člena 
te uredbe oziroma v obdobju obratovanja mHE,

– odvzem površinske vode za namakanje in je to po‑
trebno za ohranitev 85 odstotkov povprečne letne kmetijske 
proizvodnje na območju obravnavanega namakalnega sistema, 
določene kot aritmetično povprečje letnih vrednosti kmetijske 
proizvodnje v opazovalnem obdobju iz 1. točke 4. člena te 
uredbe oziroma v obdobju obratovanja namakalnega sistema,

– odvzem površinske vode za vzrejo salmonidnih vrst rib 
in je to potrebno zaradi preprečitve pogina rib v ribogojnici,

– odvzem površinske vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib 
in je to potrebno zaradi preprečitve izsušitve ribnika zaradi 
izhlapevanja.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka vrednost faktorja f 
ne sme biti nižja od:

– 0,3 pri povratnem kratkem ali dolgem odvzemu in
– 0,6 pri nepovratnem odvzemu.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nižja vrednost 

ekološko sprejemljivega pretoka od vrednosti v skladu s 7. in 
9. členom te uredbe lahko določi tudi za iztok iz akumulacije, 

če bi zaradi slabe kakovosti vode v akumulaciji iztekajoča voda 
škodljivo vplivala na stanje površinske vode na mestu odvzema 
ali dolvodno od mesta odvzema.

(7) Ekološko sprejemljivi pretok se v primerih iz četrtega 
in šestega odstavka tega člena določi na podlagi strokovnega 
predloga ekološko sprejemljivega pretoka, ki pripravi Inštitut za 
vode Republike Slovenije.

18. člen
(izjeme pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka  

pri podeljenih vodnih pravicah)
(1) Ne glede na prejšnji člen se ekološko sprejemljivi 

pretok ne določa za točkovne odvzeme, če gre za podeljeno 
vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo električ‑
ne energije v mHE. Kadar je na mestu odvzema zagotovljen 
prehod za ribe v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ri‑
bištvo, mora imetnik vodne pravice na mestu odvzema v vseh 
letnih obdobjih zagotoviti tisto količino vode, ki je potrebna za 
prehod rib.

(2) Ne glede na prejšnji člen se lahko ekološko sprejemlji‑
vi pretok za podeljeno vodno pravico za posebno rabo vode 
za proizvodnjo električne energije v mHE določi na podlagi 
korelacije s podatki o ekološko sprejemljivem pretoku za drugo 
mHE, če gre za mHE:

– v isti skupini ekoloških tipov vodotokov iz 7. člena te 
uredbe,

– na odsekih vodotokov, ki sta razvrščena v ekološki tip 
vodotoka s prispevno površino istega velikostnega razreda,

– pri katerih sta srednji mali pretok in srednji pretok na 
mestih odvzema istega velikostnega razreda in

– na odsekih vodnih teles površinskih voda s primerljivimi 
vrstami in jakostmi obremenitev na prispevnem območju.

(3) Ne glede na prejšnji člen in ne glede na tretji odstavek 
11. člena te uredbe lahko imetnik podeljene vodne pravice v 
obdobju, ko je dejanski pretok vode na mestu odvzema manjši 
od ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo, vodo 
odvzema tako, da se zagotovi tista količina vode, ki je potrebna 
za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim dotokom 
vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvzemom in pr‑
vim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno površino 
istega velikostnega razreda, kot je pri ekološkem tipu vodotoka 
na mestu odvzema, če gre za:

– odvzem površinske vode za oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo in je to potrebno za nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo,

– kratek odvzem vode za mHE in je to potrebno za ohra‑
nitev 85 odstotkov povprečne letne proizvodnje električne ener‑
gije v obravnavani mHE, določene kot aritmetično povprečje 
letnih vrednosti proizvodnje električne energije v opazovalnem 
obdobju iz 1. točke 4. člena te uredbe oziroma v obdobju obra‑
tovanja mHE, ali

– kratek odvzem vode za vzrejo salmonidnih vrst rib in je 
to potrebno zaradi preprečitve pogina rib v ribogojnici,

– kratek odvzem vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib in je 
to potrebno zaradi preprečitve izsušitve ribnika zaradi izhla‑
pevanja.

(4) V primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
se ekološko sprejemljivi pretok in količina vode, ki je potrebna 
za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim doto‑
kom vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvzemom 
in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispevno 
površino istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem tipu 
vodotoka na mestu odvzema, lahko določita kot minimalna 
gladina in hitrost toka.

(5) Ekološko sprejemljivi pretok in količina vode, ki je po‑
trebna za prehod rib na odseku med odvzemom in ponovnim 
dotokom vode oziroma pri nepovratnem odvzemu med odvze‑
mom in prvim pritokom, ki je razvrščen v ekološki tip s prispev‑
no površino istega velikostnega razreda kot je pri ekološkem 
tipu vodotoka na mestu odvzema, se v primerih iz prvega do 
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četrtega odstavka tega člena določita na podlagi strokovnega 
predloga, ki ga pripravi Inštitut za vode Republike Slovenije.

19. člen
(prilagoditev zagotavljanja in spremljanja ekološko 

sprejemljivega pretoka)
(1) Imetnik vodne pravice, kateremu se vodna pravica 

prilagodi v skladu s to uredbo, mora v šestih mesecih od prav‑
nomočnega dopolnilnega vodnega dovoljenja ali uveljavitve 
spremembe koncesijskega akta oziroma sklenitve aneksa h 
koncesijski pogodbi, v kateri je določen ekološko sprejemljivi 
pretok skladno s to uredbo, vložiti vlogo za pridobitev vodnega 
soglasja na agenciji, za ureditev tehnične rešitve zagotovi‑
tve in načina spremljanja ekološko sprejemljivega pretoka iz 
12. člena te uredbe.

(2) Imetnik vodne pravice mora zagotoviti ekološko spre‑
jemljivi pretok ter njegovo spremljanje v roku, ki je določen v 
dopolnilnem vodnem dovoljenju ali spremembi koncesijskega 
akta oziroma aneksu h koncesijski pogodbi iz prejšnjega od‑
stavka, vendar najpozneje v roku treh let od pravnomočnosti 
vodnega soglasja oziroma v petih letih od uveljavitve te uredbe, 
če se ta rok izteče prej.

(3) Imetnik vodne pravice mora v roku iz prejšnjega od‑
stavka prilagoditi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vo‑
dnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

20. člen
(odločanje o že vloženih pobudah oziroma vlogah za 

pridobitev vodne pravice)
(1) Postopki za pridobitev vodne pravice, začeti pred uve‑

ljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih za 

pridobitev vodne pravice, začetih pred uveljavitvijo te uredbe, 
ekološko sprejemljivi pretok določi v skladu s 17. oziroma 
18. členom te uredbe, če pobudnik oziroma vlagatelj vloge za 
posebno rabo vode v postopku za pridobitev vodne pravice 
predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte ali na‑
prave oziroma sistem naprav za posebno rabo vode, projektna 
dokumentacija, na podlagi katere je bilo izdano pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, pa ne vsebuje določitve vrednosti preto‑
ka, opredeljenega kot biološki minimum, minimalni pretok ali 
ekološko sprejemljivi pretok.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v postop‑
kih za pridobitev vodne pravice, začetih pred uveljavitvijo te 
uredbe, uporabljajo določbe drugega odstavka 16. člena te 

uredbe, če je v projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo 
izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, določena vrednost 
pretoka, opredeljena kot biološki minimum, minimalni pretok ali 
ekološko sprejemljivi pretok, ki je večja od vrednosti ekološko 
sprejemljivega pretoka po tej uredbi in bi bila določitev ekološko 
sprejemljivega pretoka v skladu s to uredbo ugodnejša.

(4) Za pobude za spremembo vodne pravice za proizvo‑
dnjo električne energije, ki so vložene pred uveljavitvijo te ured‑
be, pa še ni bila uveljavljena sprememba koncesijskega akta, 
in se nanašajo na povečanje proizvodnje na podlagi povečanja 
obratovalnega padca z dvigom gorvodne kote gladine vode, se 
uporabljajo določbe 16., 17. oziroma 18. člena te uredbe.

21. člen
(prilagoditev faktorjev f za izračun ekološko  

sprejemljivega pretoka)
(1) Vrednosti faktorjev f za izračun ekološko sprejemljive‑

ga pretoka iz priloge 1 te uredbe se preverijo in spremenijo ali 
dopolnijo, če se na podlagi podatkov o ekološko sprejemljivih 
pretokih, določenih v skladu z 8. členom te uredbe, izkaže, da 
so previsoke ali prenizke.

(2) Vrednosti faktorjev f iz priloge 1 te uredbe so previsoke 
ali prenizke, če so vrednosti ekološko sprejemljivih pretokov:

– v 50 odstotkih primerov ali več določene v skladu z 
8. členom te uredbe in

– nižje ali višje od vrednosti ekološko sprejemljivih pre‑
tokov, določenih v skladu s 7. členom te uredbe, za 50 ali več 
odstotkov v 50 ali več odstotkih obravnavanih primerov.

(3) Vrednosti faktorjev f se prvič preverijo najpozneje do 
konca leta 2014 in nato vsakih 6 let.

22. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719‑25/2009/20
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009‑2511‑0036

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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PRILOGA 1: Vrednost faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka  
 
Preglednica 1: Vrednosti faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka pri 
nepovratnem odvzemu  
 

 Velikost prispevne površine 

Skupina 
ekoloških 
tipov 

< 10 km2 10–100 km2 100–1.000 
km2 

1.000–2.500 
km2 

in 
sQs < 50 m3/s 

> 2.500 km2 

ali 
sQs > 50 m3/s

Majhen odvzem celo leto ali velik odvzem v sušnem obdobju 
1(1) 1,5 1,5 1,2 1,0  
2(1) 1,5 1,2 1,0 1,0  
3 1,2 1,0 0,8   
4     0,8 

Velik odvzem v vodnatem obdobju 
1(1) 2,4 2,4 1,9 1,6  
2(1) 2,4 1,9 1,6 1,6  
3 1,9 1,6 1,3   
4     1,3 
 
 (1) faktor f se pomnoži z 1,6, če je razmerje med srednjim pretokom in srednjim malim pretokom na 
mestu odvzema večje od 20  
 
Preglednica 2: Vrednosti faktorja f za izračun ekološko sprejemljivega pretoka pri 
povratnem odvzemu  
 

 Velikost prispevne površine 

Skupina 
ekoloških 
tipov 

< 10 km2 10–100 km2 100–1.000 
km2 

1.000–2.500 
km2 

in 
sQs < 50 m3/s 

> 2.500 km2 

ali 
sQs > 50 m3/s

Točkoven odvzem  
1(1) 0,7 0,7 0,5 0,4  
2(1) 0,7 0,5 0,4 0,4  
3 0,5 0,4 0,3   
4     0,3 

Kratek odvzem celo leto ali dolg odvzem v sušnem obdobju 
1(1) 1,2 1,2 1,0 0,8  
2(1) 1,2 1,0 0,8 0,8  
3 1,0 0,8 0,7   
4     0,7 

Dolg odvzem v vodnatem obdobju 
1(1) 1,9 1,9 1,6 1,3  
2(1) 1,9 1,6 1,3 1,3  
3 1,6 1,3 1,1   
4     1,1 
 
(1) faktor f se pomnoži z 1,6, če je razmerje med srednjim pretokom in srednjim malim pretokom na 

mestu odvzema večje od 20  

Priloga
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PRILOGA 2: Skupine ekoloških tipov vodotokov za izračun ekološko sprejemljivega 
pretoka  
 
Skupina 
ekoloških 
tipov(1) 

Ekoregija Bioregija Ekološki tip 
vodotoka(2)  

1 3 Spodnja vipavska dolina in Brda vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 11 Panonska gričevja in ravnine vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 11 Krško-brežiška kotlina vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Obalna gričevja vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 11 Panonske ravnine z alpskim vplivnim 
območjem 

vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

2 4 Predalpska hribovja-donavsko 
porečje 

vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 4 Predalpska hribovja-jadransko 
povodje 

vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Preddinarska hribovja in ravnine vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Dinarski kras vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Submediteranski kras vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Submediteranska hribovja brez 
površinskega odtoka 

vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Submediteranska hribovja s 
površinskim odtokom 

vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

3 4 Karbonatne Alpe-donavsko porečje vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 4 Silikatne Alpe vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 4 Karbonatne Alpe-jadransko povodje vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 5 Dinarska hribovja vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

4  Velike reke vsi ekološki tipi v 
bioregiji 

 
(1) skupine ekoloških tipov so prikazane na publikacijski karti, ki je objavljena na 
spletnih straneh ministrstva 
(2) ekološki tipi vodotokov v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda 
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PRILOGA 3: Minimalne zahteve za študijo za določitev ekološko sprejemljivega 
pretoka 
 
Študija za določitev ekološko sprejemljivega pretoka mora vsebovati najmanj: 
 
I. poglavje: Opis nameravanega posega, ki mora vključevati najmanj: 
1. opredelitev vrste posebne rabe vode, 
2. opredelitev, ali gre za povratni ali nepovratni odvzem, 
3. lokacijo odvzema in izpusta, pri povratnem odvzemu, opredeljeno s koordinatami 

v državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5 000, 
4. lokacijo objekta za izvajanje posebne rabe, opredeljeno s koordinatami v 

državnem koordinatnem merilu za raven merila 1 : 5 000, 
5. opredelitev dolžine odvzema pri povratnem odvzemu vode, 
6. opredelitev dolžine do prvega večjega pritoka pri nepovratnem odvzemu vode, 
7. opredelitev velikosti oziroma količine odvzema, vključno z letno dinamiko 

odvzemanja,  
8. opredelitev inštaliranega pretoka oziroma največjega dovoljenega odvzema. 
 
II. poglavje: Utemeljitev drugačne določitve ekološko sprejemljivega pretoka 
1. določitev ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s 7. in 9. oziroma 10. členom 

te uredbe v primeru nameravane posebne rabe površinske vode, 
2. določitev ekološko sprejemljivega pretoka v skladu s 16. oziroma 17. oziroma 

18. členom te uredbe v primeru podeljene vodne pravice, 
3. opredelitev razlogov za izdelavo študije in drugačno določitev ekološko 

sprejemljivega pretoka,  
4. obrazložitev in utemeljitev razlogov za neustreznost vrednosti ekološko 

sprejemljivega pretoka iz prve oziroma 2. točke tega poglavja, vključno z 
obrazložitvijo in utemeljitvijo izračunov izpada proizvodnje ter ekonomskih 
posledic, 

5. obrazložitev in utemeljitev ekonomske upravičenosti oziroma neupravičenosti 
posebne rabe ob upoštevanju ekološko sprejemljivega pretoka iz 1. oziroma 
2. točke tega poglavja, 

6. obrazložitev in utemeljitev izdelane ekonomske analize, kadar je razlog za 
drugačno določitev ekološko sprejemljivega pretoka ekonomska neupravičenost 
posebne rabe ob upoštevanju ekološko sprejemljivega pretoka iz 1. oziroma 
2. točke tega poglavja. 

 
III. poglavje: Opis značilnosti vodotoka, ki mora vključevati najmanj: 
1. opis osnovnih značilnosti povodja oziroma porečja, 
2. opis vodnega telesa površinske vode ter njegovo razvrstitev v tip površinske 

vode, 
3. opredelitev ekološkega tipa vodotoka na mestu odvzema oziroma na odseku med 

odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri 
nepovratnem odvzemu ter opis naravnih značilnosti površinske vode na tem 
odseku glede na ekološki tip, 

4. opis naravnih značilnosti vodotoka na odseku med odvzemom in izpustom 
oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, in 
sicer zlasti podrobnejšo opredelitev geološke podlage, hidromorfološke 
ohranjenosti vodotoka upoštevajoč hidromorfološko ohranjenost struge in brežin,  
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5. opredelitev pritoka, ki se šteje za prvi večji pritok pri nepovratnem odvzemu, 
6. opis morebitne povezave vodotoka s podzemno vodo, 
7. v primeru, da ima vodotok pomembno krajinsko vrednost, opis krajinske slike na 

odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim 
pritokom pri nepovratnem odvzemu ter ekspertno oceno vpliva obravnavanega 
posega na krajinsko sliko; o krajinski sliki se presoja na podlagi fotografiranja 
vodotoka pri vsaj dveh različnih pretokih vode, ki so blizu vrednostim sQnp. 

 
IV. poglavje: Opredelitev mikrolokacije oziroma mikrolokacij znotraj obravnavanega 
odseka, kjer se pričakuje največji vpliv obravnavanega posega in je merodajna za 
določitev ekološko sprejemljivega pretoka. 
Mikrolokacije se znotraj odseka med mestom odvzema in mestom izpusta oziroma 
med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu izbere tam, kjer 
se na podlagi ekspertne ocene pričakuje največji vpliv obravnavanega posega na 
vodni in obvodni ekosistem. 
 
V. poglavje: Opis stanja vodnega telesa površinske vode ter stanja na mestu 
odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in 
prvim večjim pritokom, ki mora vključevati najmanj: 
1. prikaz kemijskega in ekološkega stanja vodnega telesa v skladu s predpisi, ki 

urejajo stanje površinskih voda, 
2. opredelitev biološkega elementa ali elementov v skladu s predpisi, ki urejajo 

stanje površinskih voda, ki je najpomembnejši za oceno obstoječega stanja 
vodnega in obvodnega ekosistema ter za oceno zgradbe in delovanja vodnega in 
obvodnega ekosistema, pri čemer se izbira izmed bioloških elementov: 
− sestava in številčnost vodnega rastlinstva (fitobentos in makrofiti), 
− sestava in številčnost bentoških nevretenčarjev, 
− sestava, številčnost in starostna struktura rib; 

3. oceno stanja na mestu odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom 
oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki 
vključuje oceno kemijskega in ekološkega stanja na mikrolokacijah: 
− za posege na vodotokih s prispevnimi površinami manjšimi od 10 km2 oceno 

stanja glede na parametre, na katere bo poseg najbolj vplival, najmanj pa 
glede na: 

a. temperaturo vode, 
b. koncentracijo raztopljenega kisika [mg O2/L], 
c. nasičenost s kisikom [%], 
d. ekspertno oceno stanja biološkega elementa v skladu s predpisi, ki 

urejajo stanje površinskih voda, ki je najbolj občutljiv na obravnavani 
poseg, zlasti oceno preraščenosti dna s fitobentosom v času pretokov 
vode, ki so blizu vrednostim sQnp, 

e. oceno ekološkega stanja na podlagi analize vzorcev biološkega 
elementa v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, ki je 
najbolj občutljiv na obravnavani poseg, kadar se na podlagi ekspertne 
ocene ugotovi, da je potrebno vzorčenje in analiza vzorcev. Morebitna 
vzorčenja ter meritve in analize vzorcev morajo biti izvedene s 
poudarkom na obdobjih nizkih pretokov. 

− za posege na vodotokih s prispevnimi površinami večjimi od 10 km2 oceno 
stanja glede na parametre, na katere bo poseg najbolj vplival, najmanj pa 
glede na: 
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a. temperaturo vode, 
b. koncentracijo raztopljenega kisika [mg O2/L], 
c. nasičenost s kisikom [%], 
d. ekspertno oceno biološkega elementa v skladu s predpisi, ki urejajo 

stanje površinskih voda, ki je najbolj občutljiv na obravnavani poseg, 
e. če gre za povratni odvzem vode na odseku, ki je daljši od minimalne 

dolžine za določitev samostojnega vodnega telesa površinskih voda v 
skladu s predpisi, ki urejajo vodna telesa površinskih voda, ali 
nepovratni odvzem, oceno ekološkega stanja z uporabo metodologij za 
najbolj primerljiv ekološki tip vodotoka v skladu s predpisi, ki urejajo 
stanje površinskih voda, glede na biološki element, ki je najbolj občutljiv 
na obravnavani poseg, kadar se na podlagi ekspertne ocene ugotovi, 
da je potrebno vzorčenje in analiza vzorcev. Morebitna vzorčenja ter 
meritve in analize vzorcev morajo biti izvedene s poudarkom na 
obdobjih nizkih pretokov. Za analizo in vrednotenje rib se do uveljavitve 
metodologij v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, 
izdela ekspertna ocena. 

4. oceno kemijskega in ekološkega stanja gorvodno od mesta odvzema, zlasti kadar 
gre za izpust iz akumulacije,  

5. ekspertno oceno lateralne in longitudinalne povezanosti vodotoka ter možnosti 
prehoda vodnih organizmov gor in dolvodno (kontinuiteta toka), 

6. ekspertno oceno povezanosti vodotoka z obrežnim ekosistemom ter vpliva 
posega na obrežni ekosistem, vključno z opisom zarasti brežin, prodišč in 
obrežnega pasu ter opisom strukture zarasti, 

7. popis obrežnih rastlin ter tistih skupin živali, ki so neposredno odvisne od 
površinske vode, kadar se na podlagi ekspertne ocene ugotovi, da je to potrebno, 

8. ekspertno oceno možnosti razraščanja alg oziroma sprememb v dominantnosti 
posameznih skupin, 

9. ekspertno oceno možnosti izginotja posamezne vrste zaradi obravnavanega 
posega, 

10. pregled obstoječih podatkov za fitobentos, bentoške nevretenčarje, makrofite in 
ribe ter oceno vpliva obravnavanega posega na stanje teh bioloških elementov, 
vključno z oceno vpliva na morebitne dodatne cilje na območjih s posebnimi 
zahtevami. 

 
Kadar se izvede vzorčenje fitobentosa in bentoških nevretenčarjev se poleg 
metodologij za vzorčenje v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, 
upoštevajo naslednje zahteve: 
− vzorčenje se izvede v istih izbranih prečnih profilih vodotoka (mikrolokacijah), kot 

se merijo hidrološki parametri; v primeru, da v izbranih prečnih profilih niso zajeti 
vsi na obravnavanem odseku prisotni mezohabitati, je treba vzorčenje izvesti tudi 
v teh mezohabitatih, 

− število vzorčnih mest v profilu se določi glede na širino struge, globino vode, 
hitrost vodnega toka, strukturo rečnega dna in osončenost, 

− vzorčenje se izvede v obdobjih, ko so vrednosti pretokov čim bližje vrednostim 
sQnp, 

− v času vzorčenja se fotografira obravnavani odsek vodotoka.  
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VI. poglavje: Opis hidromorfoloških značilnosti na mestu odvzema oziroma na 
odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim 
pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki mora vključevati najmanj: 
1. povzetek podatkov o hidroloških izhodiščih iz 4. člena te uredbe, in sicer podatkov 

o velikosti prispevne površine (F), srednjih pretokih (sQs) in srednjih malih 
pretokih (sQnp), 

2. kadar se izvedejo simultane hidrometrične meritve v skladu s 6. členom te 
uredbe, tudi povzetek podatkov o velikosti prispevne površine (F), srednjih 
pretokih (sQs) in srednjih malih pretokih (sQnp) v primerjalnih prerezih na 
vodotokih bližnjega oziroma hidrološko podobnega povodja ali porečja, za 
katerega so na razpolago podatki državnega hidrološkega monitoringa o pretokih 
za daljše opazovalno obdobje, 

3. prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let, 
4. kadar se izvedejo simultane hidrometrične meritve v skladu s 6. členom te 

uredbe, tudi prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno 
zadnjih 30 let, v primerjalnih prerezih na vodotokih bližnjega oziroma hidrološko 
podobnega povodja ali porečja, za katerega so na razpolago podatki državnega 
hidrološkega monitoringa o pretokih za daljše opazovalno obdobje, 

5. prikaz krivulje trajanja pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 30 let, z 
upoštevanjem obravnavanega odvzemanja vode, 

6. prikaz hidrograma mesečnih pretokov za opazovalno obdobje, običajno zadnjih 
30 let, 

7. ugotovitev prisotnosti ter opredelitev morebitnih pritokov na mestu odvzema 
oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim 
večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, 

8. opredelitev morfoloških značilnosti, zlasti še na izbranih mikrolokacijah: 
− globina vode, ki je povprečna globina vode v posameznih mezohabitatih, 
− hitrost vodnega toka, pri čemer se opazuje povprečna hitrost v prečnem profilu 

vodotoka, povprečne hitrosti po vertikalah ter hitrost vodnega toka tik ob dnu, 
− širina omočenosti struge oziroma širina gladine vode v strugi, 

9. pregled oziroma popis vrst mezohabitatov v skladu z razdelitvijo iz preglednice 1, 
10. podrobnejša opredelitev geološke podlage ter strukture rečnega dna na 

mikrolokacijah, pri čemer se oceni delež velikosti posameznih plavin na izbranih 
mikrolokacijah (groblja, grušč, prod, pesek, melj, glina, osnovna kamnina). 

 
Preglednica 1: Opis geomorfoloških enot struge 
 
GES 
(mezohabitat)* Turbulenca Kratek opis 

Slap Turbulenten, 
zelo hiter 

Vertikalni padec vode in prelom čez celotno 
strugo, pogosto v živi skali in na odsekih, kjer si 
sledita stopnja in tolmun. 

Kaskada Turbulentna, 
zelo hitra 

Zelo turbulentna zaporedja kratkih slapov in 
manjših kotanj v strugi, pogosto prisotni 
stopničasti profil in velike plavine; struktura je 
značilna v živi skali in v gorskih vodotokih. 

Drča Turbulentna, 
zelo hitra 

Ozke strme reže ali drče v skalnatem dnu. 
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GES 
(mezohabitat)* Turbulenca Kratek opis 

Visokovodna 
brzica 

Turbulentna, 
zelo hitra 

Zmerno strma enota struge z grobim substratom, 
za razliko od kaskad ima ploščati in ne stopničasti 
profil. 

Nizkovodna  
Brzica 

Turbulentna, 
zmerno hitra 

Najpogostejši tip GES s turbulentnim, hitrim tokom 
vode aluvialnih strug z nizkim padcem. Substrat v 
strugi je droben, navadno prod, kar jo loči od 
ostalih turbulentnih GES, manj je tudi bele vode, 
nekaj substrata z dna lomi površino vode. 

Rahlo 
valovanje 

Manj 
turbulenten, 
zmerno hiter 

Zmerno hiter tok in majhen padec z grbančenjem 
vodne površine. Globlje od nizkovodnih brzic, 
substrat skoraj ne lomi površine vode. 

Gladki tok Neturbulenten, 
zmerno 
počasen 

Gladka, »steklasta« površina z opaznim gibanjem 
vode na površini, dokaj plitvo v primerjavi s 
tolmuni. 

Tolmun Neturbulenten, 
počasen 

Dokaj globok in navadno počasen tok z drobnim 
substratom. Navadno skoraj neopazno gibanje 
vode na površini. Na obeh straneh, na gorvodnem 
in dolvodnem koncu, tolmun lahko meji s 
plitvinami, kot so nizkovodne brzice ali rahlo 
valovanje. 

Zastal tolmun Neturbulenten, 
počasen 

Voda je zajezena z oviro, na primer jez, nasip, in 
podobno. 

Ostalo  V neobičajnih primerih, kjer značilnosti ne 
ustrezajo nobeni od zgoraj navedenih.  

* GES: geomorfološka enota struge ali mezohabitat, ki predstavlja območja z 
relativno homogeno globino in hitrostjo vode, ki jih povezujejo izraziti gradienti tako v 
globini kot v hitrosti vode. 
 
VII. poglavje: Pregled virov onesnaženja, ki mora vključevati najmanj: 
1. pregled morebitnih virov onesnaženja gorvodno od obravnavanega posega, 
2. pregled morebitnih virov onesnaženja na mestu odvzema oziroma na odseku 

med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri 
nepovratnem odvzemu, 

3. oceno vpliva obravnavanega posega na ugotovljene vire onesnaženja, kadar gre 
za nov poseg zaradi posebne rabe voda, 

4. oceno vpliva obravnavanega posega na vodni in obvodni ekosistem ob 
upoštevanju ugotovljenih virov onesnaženja.  

 
VIII. poglavje: Pregled drugih rab, ki mora vključevati najmanj: 
1. pregled morebitnih drugih rab površinske vode gorvodno od obravnavanega 

posega, 
2. pregled morebitnih drugih rab površinske vode na mestu odvzema oziroma na 

odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim 
pritokom pri nepovratnem odvzemu, 

3. oceno vpliva obravnavanega posega na ugotovljene druge rabe površinske vode, 
kadar gre za nov poseg zaradi posebne rabe voda, 
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4. oceno vpliva obravnavanega posega na vodni in obvodni ekosistem ob 
upoštevanju ugotovljenih drugih rab vode.  

 
IX. poglavje: Pregled območij s posebnimi zahtevami v skladu s predpisi, ki urejajo 
načrte upravljanja voda, ki mora vključevati najmanj: 
1. pregled območij s posebnimi zahtevami na mestu odvzema oziroma na odseku 

med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim večjim pritokom pri 
nepovratnem odvzemu, zlasti še: 
− zavarovanih in varovanih območij v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje 

narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda, 
− kopalnih voda, 
− območij salmonidnih in ciprinidnih voda, 
− vodovarstvenih območij, 

2. pregled območij s posebnimi zahtevami, na katere lahko vpliva obravnavani 
poseg, 

3. pregled ciljev na posameznih območjih s posebnimi zahtevami, na katere lahko 
vpliva obravnavani poseg, 

4. ekspertno oceno vpliva obravnavanega posega na cilje območij s posebnimi 
zahtevami. 

 
X. poglavje: Predlog okoljskih ciljev, ki jih je treba dosegati na mestu odvzema 
oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in prvim 
večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu, ki vključuje najmanj: 
1. predlog vrste površinske vode, v katero se razvrsti obravnavani odsek, in sicer 

naravni odsek vodotoka ali močno preoblikovani odsek vodotoka, 
2. predlog okoljskih ciljev, če gre za predlagani naravni odsek vodotoka, 
3. predlog manj strogih okoljskih ciljev, če gre za predlagani močno preoblikovani 

odsek vodotoka, 
4. utemeljitev manj strogih okoljskih ciljev iz prejšnje točke, ki mora vključevati 

najmanj obrazložitev in utemeljitev: 
− da gre pri posegu za prevladujoč javni interes ali da so oziroma bodo koristi, ki 

jih ima poseg za zdravje ali varnost ljudi ali za trajnostni razvoj, večje od 
koristi, ki jih ima doseganje okoljskih ciljev za okolje in družbo, 

− da koristnih ciljev, ki so oziroma bodo doseženi s posegom, zaradi tehnične 
neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na drug način, 
ki je boljša okoljska možnost, in 

− vseh predlaganih tehnično izvedljivih in sorazmernih ukrepov za ublažitev 
škodljivih vplivov na stanje površinskih voda. 

 
XI. poglavje: Ekspertno mnenje o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, za 
katerega mora biti na podlagi analiz iz prejšnjih poglavij dokazano, da na mestu 
odvzema oziroma na odseku med odvzemom in izpustom oziroma med odvzemom in 
prvim večjim pritokom pri nepovratnem odvzemu zagotavlja izpolnjevanje naslednjih 
pogojev: 
1. zagotovljeni so pretoki vode, ki ne poslabšujejo oziroma zagotavljajo dobro 
kemijsko in dobro ekološko stanje ali dober ekološki potencial površinskih voda; 
2. zagotovljeni so pretoki vode, ki ohranjajo strugo; to so pretoki, ki oblikujejo in 
vzdržujejo velikost, obliko in strukture v strugi; 
3. zagotovljeni so pretoki vode, ki ohranjajo habitate; to so pretoki preplavljanja, ki 
odstranjujejo mulj in organski detrit; 
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4. zagotovljeni so minimalni sprejemljivi pretoki, ki ohranjajo vodni in obvodni 
ekosistem; 
5. zagotovljeni so optimalni pretoki, ki zagotavljajo mezohabitate za ciljne skupine 
organizmov in ciljne vrste organizmov, to je za biološke elemente, na katere bo imel 
obravnavani poseg največji vpliv; 
6. zagotovljena je naravna sezonska dinamika pretokov. 
 
Pri analizi izpolnjevanja navedenih pogojev je treba za posamezne parametre 
upoštevati naslednje minimalne zahteve: 
− kontinuiteta toka: zagotovljena mora biti migracija rib med mezohabitati; 
− širina omočenosti struge: ohranjena mora biti vsaj ena tretjina omočenosti struge, 

pri čemer se na mikrolokacijah, kjer se ocenjuje, da bo vpliv obravnavane 
posebne rabe največji, ne sme zmanjšati tako, da bi bilo s tem onemogočeno 
ohranjanje zgradbe in delovanja vodnega in obvodnega ekosistema oziroma bi se 
s tem poslabšalo stanje biološkega elementa, ki je najbolj občutljiv na 
obravnavani poseg; pri obstoječi posebni rabi se širina omočenosti struge 
vrednoti glede na odsek nad mestom odvzema; 

− hitrost toka: hitrost toka na mikrolokacijah, kjer se ocenjuje, da bo vpliv 
obravnavane posebne rabe največji, se ne sme zmanjšati tako, da bi bilo s tem 
onemogočeno ohranjanje zgradbe in delovanja vodnega in obvodnega 
ekosistema oziroma bi se s tem poslabšalo stanje biološkega elementa, ki je 
najbolj občutljiv na obravnavani poseg. 

 
V okviru priprave ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka 
se lahko pripravi predlog omilitvenih ukrepov, z izvedbo katerih se skupaj z 
upoštevanjem z njimi povezanega ekološko sprejemljivega pretoka zagotovi, da se 
ob dovoljeni rabi ne poslabšuje stanje vode oziroma ne preprečuje njenega 
izboljšanja ter ohranja zgradbo in delovanje vodnega in obvodnega ekosistema. 
 
V okviru priprave ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka 
se lahko določi tudi minimalni pretok v sušnih razmerah za mlinščico, če se ta v 
skladu s predpisi o vodah šteje za vodotok. 
 
Pri pripravi ekspertnega mnenja o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka v 
primerih podeljenih vodnih pravic se lahko uporabi določbe četrtega in šestega 
odstavka 17. člena ter določbe 18. člena te uredbe. 
 
Ekspertno mnenje o vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka mora vključevati: 
1. obrazložitev in utemeljitev izpolnjevanja pogojev iz 1. do 6. točke tega poglavja, 

vključno z navedbo odločujočega pogoja za končno opredelitev ekspertne 
vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, 

2. obrazložitev in utemeljitev načina upoštevanja letne dinamike pretokov vode ter 
uporabljenih podatkov in meril za morebitno končno opredelitev različnih ekološko 
sprejemljivih pretokov za različna letna obdobja; pri opredelitvi različnih ekološko 
sprejemljivih pretokov za različna letna obdobja je treba v največji možni meri 
upoštevati opredelitev sušnega in vodnatega obdobja v skladu s 14. in 15. točko 
4. člena te uredbe; 

3. obrazložitev in utemeljitev izvedenih meritev in vzorčenj, vključno z obrazložitvijo 
in utemeljitvijo izbranih vzorčnih mest, 
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4. rezultate izvedenih meritev in vzorčenj ter analiz vzorcev, vključno s seznami 
taksonov, upoštevanih v ocenah, kadar se izvede ocenjevanje ekološkega stanja, 

5. obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za izdelavo ocen, kadar 
se izvede ocenjevanje ekološkega stanja,  

6. obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril za ocene in analize 
posameznih parametrov za končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko 
sprejemljivega pretoka, 

7. opredelitev ter obrazložitev in utemeljitev parametrov, ki so bili odločujoči za 
končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka, 

8. obrazložitev in utemeljitev uporabljenih podatkov in meril, ki so bili odločujoči za 
končno opredelitev ekspertne vrednosti ekološko sprejemljivega pretoka. 

 
XII. poglavje: Viri podatkov in seznam literature, uporabljene za izdelavo ekspertnega 
mnenja o ekološko sprejemljivem pretoku 
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4257. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) o skupnih pravilih 
za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta  

in Sveta (ES) o skupnih pravilih za opravljanje 
zračnih prevozov v Skupnosti

1. člen
S to uredbo se določajo sankcije za kršitve določb Ured‑

be (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih 
prevozov v Skupnosti (prenovitev) (UL L št. 293 z dne 31. 10. 
2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 1008/2008).

2. člen
(1) Z globo od 10.000 do 250.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, ki opravlja zračni prevoz potnikov, po‑
šte in/ali tovora za plačilo in/ali najemnino, če ji ni bila izdana 
ustrezna operativna licenca (prvi odstavek 3. člena Uredbe 
(ES) 1008/2008).

(2) Z globo od 20.000 do 500.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samo‑
stojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

3. člen
(1) Z globo od 2.000 do 100.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, če:
1. najpozneje v šestih mesecih po zadnjem dnevu za‑

devnega poslovnega leta, razen če zakon ne določa drugače, 
ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), ne predloži svojih revidiranih zaključnih računov 
oziroma mu v prvih dveh letih obratovanja ne sporoči podatkov 
iz 3. točke priloge I k Uredbi (ES) 1008/2008, če jih ministrstvo 
zahteva (prvi pododstavek četrtega odstavka 8. člena Uredbe 
(ES) 1008/2008);

2. v 14 dneh ne obvesti ministrstva o spremembi lastni‑
štva vsakega posameznega deleža, ki pomeni 10% ali več ce‑
lotnega deleža letalskega prevoznika ali njegovega matičnega 
podjetja ali krovne družbe (točka c) petega odstavka 8. člena 
Uredbe (ES) 1008/2008);

3. ne sporoči podatkov, pomembnih za oceno iz drugega 
odstavka 9. člena Uredbe (ES) 1008/2008, če jih ministrstvo 
zahteva (osmi odstavek 8. člena Uredbe (ES) 1008/2008);

(2) Z globo od 4.000 do 200.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.000 do 60.000 eurov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

4. člen
(1) Z globo od 3.000 do 150.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, če:
1. ministrstva vnaprej ne obvesti o načrtih za opravljanje 

novih zračnih prevozov na celino ali v regijo sveta, kjer prej ni 
deloval, ali o vseh drugih bistvenih spremembah v obsegu svo‑
jih dejavnosti, kar vključuje, vendar ni omejeno na, spremembe 
vrste ali število zrakoplovov, ki jih uporablja (točka a) petega 
odstavka 8. člena Uredbe (ES) 1008/2008);

2. ministrstva vnaprej ne obvesti o vseh nameravanih 
združitvah ali prevzemih (točka b) petega odstavka 8. člena 
Uredbe (ES) 1008/2008);

3. ne predloži popravljenega poslovnega načrta, ki 
vsebuje zahtevane spremembe in zajema obdobje najmanj 
12 mesecev od datuma njegove izvedbe, skupaj s podatki iz 
2. točke priloge I k Uredbi (ES) 1008/2008 in informacijami, 
ki jih je treba sporočiti v skladu s četrtim odstavkom 8. člena 
Uredbe (ES) 1008/2008, če je ministrstvo to zahtevalo (šesti 
odstavek 8. člena Uredbe (ES) 1008/2008).

(2) Z globo od 6.000 do 300.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 2.000 do 90.000 eurov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 1.000 do 7.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

5. člen
(1) Z globo od 4.000 do 200.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, če:
1. v zahtevanem roku ministrstvu ne sporoči zahtevanih 

informacij za oceno finančne uspešnosti, če jih ministrstvo 
zahteva (drugi pododstavek četrtega odstavka 8. člena Uredbe 
(ES) 1008/2008);

2. opravlja zračni prevoz pošte brez zavarovanja za od‑
govornost v primeru nesreče v zvezi s pošto (11. člen Uredbe 
(ES) 1008/2008);

3. brez vnaprej odobrene zakupne pogodbe najame zra‑
koplov, če se odobritev zahteva z veljavno zakonodajo Sku‑
pnosti ali zakonodajo Republike Slovenije na področju varnosti 
letalstva (drugi odstavek 13. člena Uredbe (ES) 1008/2008);

4. predhodno ne pridobi dovoljenja ministrstva za opra‑
vljanje prevozov z zrakoplovom, ki je zakupljen s posadko in 
ga je v tretji državi registriralo drugo podjetje (tretji odstavek 
13. člena Uredbe (ES) 1008/2008).

(2) Z globo od 10.000 do 400.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 3.000 do 130.000 eurov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 2.000 do 9.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

6. člen
(1) Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za pre‑

kršek pravna oseba, če:
1. brez dovoljenja poveže zračne prevoze in sklene dogo‑

vor o letih pod skupno oznako (četrti odstavek 15. člena Uredbe 
(ES) 1008/2008);

2. letalske prevoznine in tarife, ki so na voljo javnosti, ne 
zajemajo veljavnih pogojev ali če ni navedena končna cena 
letalske prevoznine in tarife oziroma ni označena cena, ki se 
plača, z vsemi davki, prispevki, dodatnimi dajatvami in pristoj‑
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binami, ki so neizogibni in predvidljivi ob objavi, ali če poleg 
navedbe končne cene niso poleg letalske prevoznine in tarife 
navedeni vsaj davki, letališke pristojbine in drugi prispevki, 
dodatne dajatve in pristojbine, zlasti tiste, povezane z varova‑
njem ali gorivom, če so bile dodane letalskim prevozninam ali 
tarifam, pa tudi če ob nakupu vozovnic možnost doplačila ni 
bila sporočena na jasen, pregleden in nedvoumen način, kupcu 
pa ni bilo omogočeno, da sam izbere možnost doplačila (prvi 
odstavek 23. člena Uredbe (ES) 1008/2008);

3. splošni javnosti ne omogoči dostopa do letalskih pre‑
voznin in tarif za zračne prevoze z letališč na ozemlju držav 
članic, za katere velja Pogodba, brez razlikovanja glede na dr‑
žavljanstvo, kraj prebivališča uporabnika ali kraj sedeža zasto‑
pnika letalskega prevoznika ali drugega prodajalca vozovnic v 
Skupnosti (drugi odstavek 23. člena Uredbe (ES) 1008/2008).

(2) Z globo od 3.000 do 100.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 1.000 do 30.000 eurov se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgo‑
vorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00721‑22/2009/4
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009‑2411‑0049

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
4258. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in 

prostorskih pogojih za izvajanje nalog na 
področju duševnega zdravja za izvajalce 
institucionalnega varstva ter centre za 
socialno delo ter o postopku njihove 
verifikacije

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o dušev‑
nem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, 
družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje

P R A V I L N I K
o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih 

za izvajanje nalog na področju duševnega 
zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter 
centre za socialno delo ter o postopku njihove 

verifikacije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa kadrovske, tehnične in prostorske 
pogoje za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za 

izvajalce institucionalnega varstva in centre za socialno delo 
ter postopek njihove verifikacije.

2. člen
(varovani oddelek)

Varovani oddelek je oddelek v socialno varstvenem za‑
vodu (v nadaljnjem besedilu: zavod), kjer so stanovalci zara‑
di svojih potreb, povezanih s težavami v duševnem zdravju, 
nepretrgoma deležni posebne zaščite in varstva ter oddelka 
oziroma zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.

II. VRSTE VAROVANIH ODDELKOV

3. člen
(vrste varovanih oddelkov)

(1) V zavodih se glede na potrebe oseb, za katere se v 
tem zavodu izvaja institucionalno varstvo, organizirajo nasle‑
dnje vrste varovanih oddelkov:

1. varovani oddelek za osebe s težavami v duševnem 
zdravju,

2. varovani oddelek za osebe z več motnjami (težave v 
duševnem razvoju in dolgotrajne težave v duševnem zdravju) 
in

3. varovani oddelke za osebe, ki zaradi starostne de‑
mence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno 
pomoč in nadzor.

(2) V varovani oddelek zavoda je lahko sprejeta le oseba, 
ki izpolnjuje tudi splošne pogoje za sprejem v tak zavod.

III. TEHNIČNI IN PROSTORSKI POGOJI  
ZA VAROVANE ODDELKE

4. člen
(bivalne enote)

Varovani oddelek je sestavljen iz ene ali več bivalnih enot. 
V posamezni bivalni enoti je lahko največ 12 oseb.

5. člen
(prostori)

(1) Poleg minimalnih tehničnih zahtev, ki jih za izva‑
jalce socialnovarstvenih storitev predpisuje pravilnik, ki ureja 
minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih 
storitev, je treba v varovanem oddelku oziroma zavodu, ki ima 
varovani oddelek, zagotoviti še naslednje prostore:

– prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov,
– prostor za sproščanje napetosti,
– prostor za kajenje.
(2) Prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov in 

prostor za sproščanje napetosti ni obvezen v primeru, ko so 
v varovani oddelek nameščene osebe, ki zaradi starostne de‑
mence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno 
pomoč in nadzor.

(3) Minimalna skupna površina naštetih prostorov znaša 
25 m2.

6. člen
(tehnični pogoji)

(1) Prostori v varovanih oddelkih morajo biti razporejeni 
in označeni tako, da omogočajo enostavno orientacijo v pro‑
storu.

(2) Vsi dostopi in vhodi v varovane oddelke, namenjeni 
osebam iz 3. člena tega pravilnika, morajo zagotavljati hiter in 
enostaven dostop in biti nadzorovani s tehničnim varovanjem 
ali osebjem.

(3) Osebam, nameščenim v varovani oddelek, morajo 
biti poleg svoje sobe dostopni skupni prostori, ki omogočajo 
varno izvajanje dnevnih aktivnosti, terapij in rekreacije ter v 
okviru možnosti dostop do varnih odprtih prostorov oziroma 
zunanjih površin.
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(4) Prostori za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov 
morajo biti opremljeni tako, da pri osebah, ki jih uporabljajo, 
ne more priti do poškodbe in tako, da se v njih izvaja stalen 
tehnični nadzor, ki vključuje zvočni in vizualni stik.

(5) Nadzor, posebna zaščita in varstvo na varovanem 
oddelku se zagotavlja zlasti z osebjem ali tehničnimi sredstvi 
kot so videonadzor, sledilne naprave ipd.

(6) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka zavod 
uredi s splošnim aktom na predlog strokovnega sveta.

(7) Splošni akt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
zlasti:

– organizacijsko shemo,
– vrsto in način uporabe tehničnih sredstev,
– pogoje uporabe tehničnih sredstev (z vidika varovane 

osebe in osebja, ki izvaja nadzor).

IV. TEHNIČNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJALCE 
OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

7. člen
(obravnava v skupnosti)

Center za socialno delo mora za obravnavo v skupnosti 
zagotoviti opremljen prostor za delo koordinatorja in prostor 
za timsko obravnavo in pri tem smiselno upoštevati določila 
pravilnika, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev, ki se nanašajo na centre za soci‑
alno delo.

V. KADROVSKI POGOJI ZA IZVAJALCE Z VAROVANIMI 
ODDELKI IN ZA IZVAJALCE OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

8. člen
(kadrovski pogoji izvajalce z varovanimi oddelki)

(1) Kadrovski pogoji za izvajalce socialnovarstvenih stori‑
tev z varovanimi oddelki se zagotavljajo skladno s pravilnikom, 
ki ureja standarde in normative socialnovarstvenih storitev in 
tem pravilnikom.

(2) V varovanih oddelkih se veljavni kadrovski normativi 
za socialno oskrbo povečajo tako, da se v posamezni bivalni 
enoti na eno osebo zagotovi 0,17 strokovnega sodelavca iz 
III., IV. in V. tarifnega razreda. Struktura in vrsta delovnih mest 
tako povečanega kadrovskega normativa se določi z aktom o 
sistematizaciji delovnih mest posameznega zavoda.

(3) Socialno oskrbo v varovanih oddelkih lahko izvajajo 
naslednji strokovni sodelavci: oskrbovalka, gospodinja, anima‑
tor, varuhinja in delovni inštruktor.

9. člen
(posebna znanja)

Osebje, ki izvaja socialno oskrbo, mora obvladati teoretič‑
na znanja in praktične veščine s področji nevarnega vedenja, 
njegovih vzrokov, oblik in posledic, poznati strokovna priporoči‑
la za uporabo posebnih varovanih ukrepov ter biti usposobljeno 
za pristop in pogovor z osebo.

10. člen
(kadrovski pogoji izvajalcev obravnave v skupnosti)
Obravnavno v skupnosti izvaja koordinator obravnave v 

skupnosti. Centri za socialno delo zaposlijo enega koordinator‑
ja na 50.000 odraslih oseb.

VI. POSTOPEK VERIFIKACIJE

11. člen
(postopek verifikacije)

Izvajalci socialnovarstvenih storitev, ki izvajajo instituci‑
onalno varstvo v varovanem oddelku, morajo za te oddelke 
pridobiti verifikacijo.

12. člen
(komisija)

(1) Za postopek verifikacije imenuje minister, pristojen 
za socialne zadeve, komisijo, ki ima šest članov, od katerih so 
trije stalni člani in trije nadomestni člani. Vsaj en član mora biti 
strokovnjak s področja gradbeništva ali tehničnih strok.

(2) Izvajalec, ki želi pridobiti verifikacijo, mora komisiji 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, 
da izvajalec z varovanim oddelkom ali izvajalec obravnave v 
skupnosti izpolnjuje kadrovske, tehnične in prostorske pogoje 
po tem pravilniku, ter splošni akt iz šestega odstavka 7. člena 
tega pravilnika.

(3) Komisija na podlagi predložene dokumentacije opravi 
ogled pri izvajalcu in preveri, ali izvajalec izpolnjuje pogoje iz 
tega pravilnika.

(4) Če komisija ugotovi, da izvajalec izpolnjuje pogoje po 
tem pravilniku, izda minister sklep o njihovi verifikaciji.

VII. PREDHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(dosedanji izvajalci)

(1) Oddelkom, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika 
že izvaja varovanje oseb iz 3. člena tega pravilnika, se pri‑
zna status varovanega oddelka, pri čemer morajo uskladiti 
prostorske pogoje po tem pravilniku v roku 5 let od njegove 
uveljavitve.

(2) Oddelki iz prejšnjega odstavka morajo tehnične in 
kadrovske pogoje po tem pravilniku zagotoviti v treh letih od 
njegove uveljavitve.

14. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072‑12/2009
Ljubljana, dne 19. novembra 2009
EVA 2009‑2611‑0081

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

Soglašam!

Borut Miklavčič l.r.
Minister

za zdravje

4259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti

Na podlagi petega odstavka 123. člena, četrtega odstavka 
124. člena ter prvega in drugega odstavka 90. člena Zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – 
ZVO‑1B) in na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP‑E) izdajajo minister 
za okolje in prostor, minister za zdravje in minister za kmetij‑
stvo, gozdarstvo in prehrano
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o monitoringu radioaktivnosti

1. člen
V Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, 

št. 20/07) se v prvem odstavku 12. člena v 2. točki črta besedilo 
»v Republiki Sloveniji«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) K vlogi za pridobitev pooblastila je treba priložiti po‑
datke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni 
registrirana v Republiki Sloveniji.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V drugem odstavku 13. člena se pika na koncu stavka 

nadomesti z vejico in se doda besedilo »uporabljeni instrument 
pa mora imeti pri ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da 
zaznava v energijskem območju od 50 keV do 1,3 MeV najmanj 
100 sunkov na sekundo.«.

3. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »1. marca« na‑

domesti z besedilom »31. marca«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071‑142/2009
Ljubljana, dne 2. oktobra 2009
EVA 2008‑2511‑0036

Karl Erjavec l.r.
Minister

za okolje in prostor

Borut Miklavčič l.r.
Minister

za zdravje

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4260. Sklep o razpisu volitev člana občinskega 

sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini 
Grosuplje

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o spre‑
membah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 79/09, ZLS‑P) je Državna volilna komisija na 18. seji 
25. 11. 2009 sprejela

S K L E P
o razpisu volitev člana občinskega sveta, 

predstavnika romske skupnosti  
v Občini Grosuplje

1. Razpisujejo se volitve enega člana Občinskega sveta 
Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini 
Grosuplje.

2. Za dan glasovanja se določi 24. januar 2010.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za 

volilna opravila, se šteje 4. december 2009.

Št. 18‑1/00‑03/09
Ljubljana, dne 25. novembra 2009

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

4261. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni 
volilni komisiji IV. volilne enote

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06, ZVDZ‑UPB1) je Državna volil‑
na komisija na 18. seji dne 25. 11. 2009 sprejela

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni 

komisiji IV. volilne enote

I.
Razreši se:
– dolžnosti predsednika:
Franc Krivic
– dolžnosti namestnice predsednika:
Katarina Marolt Kuret

in

se imenuje:
– za predsednico:
Katarina Marolt Kuret, Jurčičeva I/2, 1290 Grosuplje
– za namestnika predsednice:
Franc Krivic, Jerajeva 8, 1117 Ljubljana Dravlje.

II.
Določbe I. dela tega sklepa veljajo z 29. 12. 2009.

Št. 1‑1/00‑09/4‑3
Ljubljana, dne 25. novembra 2009

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4262. Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne 

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v 
Republiki Sloveniji (KPZZ)

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in 
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb 
kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 17/08) na seji dne 24. 11. 2009 sprejel naslednje 

R A Z L A G E
posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe  

za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (KPZZ)

6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela PPD)
Posebni tarifni del KPZZ v 6. členu ne konkretizira pojma 

pretežnega dela delovnega časa in ga je torej treba presojati od 
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primera do primera. Vodilo pri tem je, da pogoj, ki ga zdravnik 
uveljavlja za PPD in je vezan na termin »pretežno«, predsta‑
vlja glavno nalogo oziroma aktivnost zdravnika po pogodbi o 
zaposlitvi, vendar najmanj 50% rednega delovnega časa po 
pogodbi o zaposlitvi. Nadurno delo se ne upošteva pri ugota‑
vljanju pretežnega dela delovnega časa po 6. členu Posebnega 
tarifnega dela KPZZ, ker to delo ne predstavlja glavne naloge 
oziroma aktivnosti po pogodbi o zaposlitvi.

Za presojo PPD iz naslova operativnega dela v opera‑
cijski dvorani po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ so 
ure opredeljene v absolutnem trajanju; vsak teden mora biti 
zdravnik najmanj za 13 ur vključen v organiziran delovni pro‑
ces v operacijski dvorani, pri čemer ni pomembno, ali poteka v 
polnem delovnem času ali v obliki nadur.

Zdravnik, ki dela npr. z 20‑urnim tedenskim delovnim 
časom, je za pogoj PPD1 dolžan opraviti vsak teden 6,5 ur 
operativnega dela v operacijski dvorani.

Manjši kirurški posegi štejejo za operativno delo po 
6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, če so opravljeni v 
operativnih pogojih in če se opravljajo poleg dela v ambulanti. 
Operativni pogoji pomenijo, da se poseg opravlja v prostoru, 
ki je ustrezno steriliziran, v katerem se zahtevajo operativ‑
na obleka in zaščitna sredstva, poseg pa poteka v sterilnem 
operativnem polju, pri njem se uporablja sterilni kirurški instru‑
mentarij, vsaj ena oblika anestezije, pri posegu pa je potrebna 
osvetlitev delno ali izključno iz umetnega vira. Kot operativno 
delo ne štejejo posegi, ki se izvajajo v prostoru, v katerem se 
opravljajo ambulantni pregledi, razen v času, ko se prostor po‑
sebej prilagodi za operativne pogoje in se v njem ne sprejema 
ambulantnih bolnikov.

Čas opravljanja manjših kirurških posegov in čas ope‑
rativnega dela v dežurstvu ne štejeta v fond ur operativnega 
dela po 6. členu Posebnega tarifnega dela KPZZ, razen če 
predstavljata del organiziranega delovnega procesa v opera‑
cijski dvorani.

Posebni tarifni del KPZZ V 6. člen u za PPD1 zahteva 
delo vsak teden vsaj 13 ur, torej povprečje ne zadostuje. V 
tednih, ko je zdravnik tudi opravičeno odsoten z dela in zato ne 
dela poln delovni čas, se za PPD1 zahteva sorazmeren del od 
13 ur, ki ustreza času, ko zdravnik v konkretnem tednu dela.

Kumulirati je mogoče samo pogoje znotraj iste alinee za 
posamezni PPD; pogojev pod različnimi alineami ni mogoče 
kumulirati.

Posebnih pogojev dela (PPD) po 6. členu Posebnega 
tarifnega dela ni mogoče presojati pavšalno za celotno speciali‑
zacijo, glede na tipične obremenitve posamezne specializacije. 
Posebni tarifni del KPZZ ne določa, da bi vsi specialisti določe‑
ne specializacije glede na tipične obremenitve imeli enak PPD, 
temveč je treba posebne pogoje dela določiti za vsako delovno 
mesto pri vsakem delodajalcu posebej.

Predsednik 
Odbora za razlago kolektivne pogodbe

za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med., l.r.
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ČRNOMELJ

4263. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin 
na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – 
ZJZP), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 99/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – odl. US, 17/08, 21//08 – 
popr. in 76/08 – ZIKS‑1C), 3. in 8. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 
106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 35/03 – UPB1, 106/05, 65/07 in 75/08) je 
Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 19. 11. 
2009 sprejel

O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih površin na območju 

Občine Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

Ta odlok ureja opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe, urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju 
besedila: javna služba) tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne 
službe;

– vrsto in obseg izvajanja javne službe;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

gospodarske javne službe, ki je lastnina lokalne skupnosti ter 
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;

– zelene površine, njihovo urejanje, vzdrževanje, izvaja‑
nje posegov na njih in varovanje;

– vire financiranja.

2. člen
(Pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen določen z Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o 
urejanju prostora, in sicer:

Javna površina je površina, katera raba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem, kot so ulica, trg, tržnica, igrišče, par‑
kirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in 
podobna površina.

Infrastruktura lokalnega pomena so objekti in naprave, 
potrebne za izvajanje javne službe.

Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno 
dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lo‑
kalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali 
deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena 
vsem, kot so, ceste, ulice, trg, pasaže in druge javne prometne 
površine lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, poko‑
pališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina 
in podobno.

3. člen
(Namen odloka)

Ta odlok določa urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih 
površin v ureditvenih območjih naselij v lasti Občine Črnomelj z 

namenom, da se ohrani njihova ekološka, sociološka, estetska, 
vzgojno‑izobraževalna in naravovarstvena zasnova.

Občina Črnomelj lahko za posamezno vrsto javne površi‑
ne, ne glede na to, ali je v ureditvenem območju ali ne, določi 
poseben varstveni režim z odlokom.

Urejanje, čiščenje in vzdrževanje posamezne vrste javne 
površine se lahko določi s posebnim odlokom.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(Obseg javne službe)

Obvezna lokalna gospodarska javna služba urejanja in 
čiščenja javnih površin obsega:

– oskrbo javnih površin,
– redna vzdrževalna dela in ukrepe za varovanje javnih 

površin,
– preurejanje javnih površin zaradi spremembe njihove 

namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih 

površin,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge 

infrastrukture,
– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastruk‑

turi,
– splošno varstvo javnih površin,
– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.

5. člen
(Način izvajanja odloka)

Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna lokalna 
gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja Javno 
podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. v skladu z Zakonom o go‑
spodarskih javnih službah.

III. ZELENE POVRŠINE

6. člen
(Vrste zelenih površin)

Zelene površine v ureditvenih območjih naselij so:
I. javne zelene površine v lasti ali v upravljanju Občine 

Črnomelj, ki so pod enakimi pogoji namenjene vsem uporab‑
nikom,

II. druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb, ki 
niso pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom (v na‑
daljevanju: zasebne zelene površine), katere urejajo, varujejo 
in vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki površin.

7. člen
(Javne zelene površine in zasebne zelene površine)
Javne zelene površine so po tem odloku hortikulturno 

urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, pred‑
vsem pa:

I. javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajališča in 
pešpoti na javnih zelenih površinah,

II. zelene površine ob javnih cestah in poteh, vodnih toko‑
vih, športnih igriščih, kopališčih in otroških igriščih,

III. zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter po‑
sameznih turističnih objektih v javni lasti, če je njihovo urejanje 
v pristojnosti Občine Črnomelj,

IV. zelene površine v stanovanjskih naseljih,
V. zelene površine na pokopališču, če je njihovo urejanje 

v pristojnosti Občine Črnomelj,

OBČINE
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VI. varovalni in zaščitni nasadi, posamezna okrasna dre‑
vesa ali skupine dreves, ki bistveno vplivajo na podobo krajine 
na celotnem območju Občine Črnomelj,

VII. zelene in rekreacijske površine določene s posebnimi 
predpisi Občine Črnomelj,

VIII. vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi do‑
kumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma 
organa občine opredeljene kot javne zelene površine.

Za javne zelene površine se po tem odloku štejejo tudi 
javna otroška igrišča, urejena na javnih površinah.

Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na 
javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževa‑
nju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih 
površin.

Javne zelene površine so določene v katastru javnih zele‑
nih površin v Občini Črnomelj, ki mora poleg splošnih podatkov 
vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin. Kataster javnih 
zelenih površin mora voditi izvajalec javne gospodarske službe 
in ga je dolžan izdelati v enem letu po sprejetju odloka.

Zasebne zelene površine so zasebna zemljišča v obmo‑
čju naselij, ki funkcionalno pripadajo zazidanemu stavbnemu 
zemljišču, in nezazidana stavbna zemljišča.

8. člen
(Določitev zemljišča kot zelene površine)

Zemljišča, objekti in naprave na javnih površinah so gra‑
jeno javno dobro v lasti Občine Črnomelj.

O tem, ali je posamezno zemljišče zelena površina po 
tem odloku, odloči v dvomljivih primerih občinska uprava z 
odločbo.

IV. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

9. člen
(Nove zelene površine)

Nove javne zelene površine se lahko pridobivajo in urejajo 
samo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na njihovi 
podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor.

Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij 
so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti 
za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev 
okolja novih gradbenih objektov.

Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso 
vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo na 
osnovi programa, ki ga pripravi občinska uprava, pristojna za 
izvajanje gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni 
občinski organ), v sodelovanju z oddelkom za varstvo okolja in 
urejanja prostora občine, sprejme pa ga občinski svet.

10. člen
(Načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah)

Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev 
pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanj‑
skega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta javnega 
pomena v projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih 
površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zele‑
nih površin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog 
hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje.

Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin s 
prostorskimi izvedbenimi akti izda občinska uprava.

Gradbeno dovoljenje se lahko izda šele po pridobljenem 
soglasju iz prejšnjega odstavka tega člena.

11. člen
(Načrt urejanja zelenih površin)

Javne zelene površine se urejajo z načrtom urejanja jav‑
nih zelenih površin, ki mora vsebovati program ureditve javnih 
zelenih površin in zavarovanja posameznih značilnih javnih 
zelenih površin, drevoredov in zelenih površin ob pomembnej‑
ših prometnicah, križiščih, ob objektih, urejenih vodnih strugah 

ipd. Načrt urejanja javnih zelenih površin izdela izvajalec javne 
službe v šestih mesecih po uveljavitvi odloka.

Načrt ureditve javnih zelenih površin mora biti usklajen 
z omrežjem komunalnih in energetskih naprav ter objektov s 
priključki na komunalne naprave.

12. člen
(Urejanje zasebnih zelenih površin)

Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, mo‑
rajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja in 
zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb in prometno 
varnost in v skladu z Odlokom o občinskih cestah.

Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob javnih prometnih 
površinah z živo mejo, drevjem ali drugimi visokoraslimi nasadi, 
mora lastnik pridobiti soglasje pristojne občinske uprave.

Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni potrebno 
predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh 
gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.

13. člen
(Urejanje javnih otroških igrišč)

Javna otroška igrišča se urejajo v okviru javnih zelenih 
površin.

Javna otroška igrišča morajo biti ločena od ostalega pro‑
stora, predvsem od javnih prometnih površin. Ločitev otroških 
igrišč od ostalega prostora mora biti izvedena tako, da ni ogro‑
žena varnost uporabnikov igrišč.

Javna otroška igrišča morajo biti opremljena z igrali in 
opremo, ki ob normalni uporabi ne ogroža uporabnikov igrišč.

14. člen
(Ravnanje s plodno zemljo)

Pri urejanju javnih zelenih površin morajo izvajalec javne 
službe in drugi izvajalci posegov na zelenih površinah ravnati 
s plodno zemljo tako, kot to določajo predpisi o ravnanju s 
plodno zemljo.

15. člen
(Urejanje in vzdrževanje gozdov)

Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po 
zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo pred‑
pisi o gozdovih.

16. člen
(Obveznosti lastnikov in vodnikov psov  

pri vzdrževanju čistoče)
Na površinah, opredeljenih v 2. in 7. členu tega odloka, ter 

na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena 
pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.

Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopnišč 
in vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju Občine Črno‑
melj sproti odstranjevati pasje iztrebke. V ta namen mora vsak 
lastnik oziroma vodnik psov imeti ustrezno opremo.

17. člen
(omejitve gibanja psov)

Pse ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno‑varstvenih in šolskih usta‑

nov,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.

V. IZVAJANJE POSEGOV NA ZELENIH POVRŠINAH

18. člen
(Poseg v javne zelene površine)

Dovoljeni posegi v javne zelene površine so:
– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih 

zelenih površin,
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– preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe 
njihove namembnosti,

– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih 
zelenih površin,

– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge 
infrastrukture,

– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastruk‑
turi,

– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru 
načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali 
soglasja pristojne občinske uprave oziroma, če je to potrebno 
zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v 
cestnem prometu.

Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru 
prostorskih izvedbenih aktov ali če je to potrebno zaradi javne 
varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg 
v zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih 
aktov oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali re‑
konstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, 
da lastnik da soglasje za poseg. Lastnik oziroma uporabnik 
zasebne zelene površine ima pravico do odškodnine.

Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno 
ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so 
možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in 
izdanimi dovoljenji, lokacijskimi informacijami in soglasji pristoj‑
ne občinske uprave ter drugih pravnih oseb, ki imajo pooblastilo 
na podlagi zakona.

Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na 
javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo usta‑
vitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi 
ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni or‑
gan vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom, 
na stroške izvajalca posega.

19. člen
(Nujna dela na komunalni infrastrukturi)

V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi 
nujnih del na komunalni infrastrukturi gospodarske javne službe 
je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti 
pristojni občinski organ o izvajanju del in takoj po končanju del 
povrniti javno zeleno površino v prvotno stanje.

V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infra‑
strukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v 
prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi 
rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na 
stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.

20. člen
(Gradbeni in drugi posegi na javnih zelenih površinah)

Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja 
rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega v 
javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči ne‑
potrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan škodo 
takoj po nastanku odpraviti.

V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opra‑
vljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za 
odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca škodo 
odpravi drugi izvajalec.

21. člen
(Zavarovanje zelenih površin v času posega)

Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih po‑
segov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom 
na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa, 
grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih 
in grmovnicah je potrebno zaščititi nadzemni del in koreninski 
sistem v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.

V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del 
med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je 
dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju 
in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec 
dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.

Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih del 
med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmičevja 
ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki, 
mu določi rok, v katerem mora to storiti.

Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne izpolni 
v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec 
javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.

22. člen
(Odstranitev obstoječe vegetacije)

V primeru, ko je zaradi gradnje potrebno odstraniti obsto‑
ječo vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno 
grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno 
drevo ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim dre‑
vesom oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z 
načrtom urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno 
dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu 
in v času, ki ga odredi pristojni občinski organ.

23. člen
(Ureditev zelenih površin po zaključeni gradnji)

Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec grad‑
benih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja 
zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme 
biti daljši od enega leta. Na območje, ki je namenjeno travni 
površini, mora posejati travno seme, primerno za uporabo v 
urbanih območjih.

Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec grad‑
benih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne objekte 
in odvečni material ter razgrniti in poravnati plodno zemljo 
tako, da je plast debela najmanj 20 cm, ter na območje, ki je 
namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno za 
uporabo v urbanih območjih.

Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih 
cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zemlje z načrtom 
urejanja zelenih površin.

Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključe‑
ni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih 
površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega 
ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, 
nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na 
stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.

24. člen
(Ravnanje s plodno zemljo ob posegu na zelenih površinah)

Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame 
na javni površini na celotnem območju odstraniti plodno zemljo 
in jo deponirati na mestu, ki ga odredi pristojni občinski organ.

Deponirano plodno zemljo je potrebno zavarovati in vzdr‑
ževati tako, da se ohrani njena plodnost. Plodno zemljo je pod 
določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje javnih zelenih 
površin ob novozgrajenih objektih, na drugih javnih površinah 
in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.

Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni pristoj‑
nemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu plodne 
zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških plodne zemlje.

VI. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN  
IN OTROŠKIH IGRIŠČ

25. člen
(Vzdrževalna dela na javnih zelenih površinah)

Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu 
z namenom in zahtevnostjo teh površin v okviru javne službe 
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opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, 
zlasti pa:

– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
– tedensko in mesečno pobiranje smeti,
– vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
– urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
– zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, dre‑

voredov in grmovnic,
– odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves na podlagi 

soglasja pristojnega organa,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkov‑

nih rastlin,
– obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, 

da ne ovirajo hoje po javnih prometnih površinah in pregledno‑
sti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,

– oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in 

poškodbami,
– redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zele‑

nicah, dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme,
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja 

urejen videz zelenih površin.

26. člen
(Vzdrževalna dela na zasebnih zelenih površinah)

Na zasebnih zelenih površinah, ki se nahajajo ob javnih 
površinah in vplivajo na videz naselja, morajo lastniki oziroma 
upravljalci opravljati vsa nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:

1. spomladansko čiščenje zelenih površin,
2. košnjo travnatih površin,
3. urejanje obstoječih nasadov,
4. obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, posebej ob 

cestah in pločnikih tako, da ne segajo na javno površino in ne 
ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne 
signalizacije,

5. pravočasno odstranitev hirajočih oziroma suhih dre‑
ves,

6. druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se 
ohranja urejen videz zelenih površin in naselja.

Kadar lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih povr‑
šin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del, odredi nadzorni organ 
rok za izvedbo nujnih vzdrževalnih del.

V primeru, da lastniki oziroma upravljavci zasebnih ze‑
lenih površin ne izvedejo nujnih vzdrževalnih del v roku, ki 
jim ga je odredil nadzorni organ, lahko le‑ta odredi, da dela 
opravi izvajalec javne službe na stroške lastnikov oziroma 
upravljavcev.

27. člen
(Vzdrževanje otroških igrišč)

Vzdrževanje javnih otroških igrišč obsega:
– dobavo, montažo, čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje 

igral,
– čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge 

opreme.

VII. VAROVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

28. člen
(Poškodovanje, zmanjševanje, uničenje javnih zelenih 

površin)
Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje, 

obsekovanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje in 
uničevanje gozdnega ali parkovnega drevja, grmičevja in dru‑
gih okrasnih rastlin, sprememba namembnosti javnih zelenih 
površin oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin razen, če 
to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtu urejanja javnih 
zelenih površin ali če je to potrebno zaradi preureditve, obnove 
in varstva javnih zelenih površin, javne varnosti ali varnosti v 
cestnem prometu.

29. člen
(Prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)
Na javnih zelenih površinah in območjih otroških igrišč je 

prepovedano:
1. ustavljati, parkirati ali se voziti s kolesi, motornimi vozili, 

delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin;
2. uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, po‑

slikati z grafiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne 
objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin in otroških igrišč;

3. obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne 
ali reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na gr‑
movnice;

4. izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati 
okolju nevarne snovi;

5. čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stano‑
vanjsko in drugo opremo;

6. odlagati gradbeni material ali druge predmete;
7. graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte 

na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega 
organa;

8. gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to 
estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke;

9. uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del jav‑
nih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;

10. odmetavati odpadke izven posod za odpadke;
11. postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na 

za to določenih mestih;
12. zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in po‑

dobno;
13, namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz nara‑

ve ali ubijati prosto živeče živali;
14. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih ze‑

lenih površinah, če za to niso posebej urejene in bi s tem 
povzročili poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, 
stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili 
škodo na objektih ob javnih zelenih površinah;

15. jezditi (razen uradnim osebam pri opravljanju službe‑
ne dolžnosti);

16. puščanje iztrebkov psov, mačk in drugih domačih 
živali.

30. člen
(Odprava škode, nastale z izvajanjem prepovedanih dejanj)

Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na 
javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan 
odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ.

V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem 
roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec 
javne službe na stroške povzročitelja.

VIII. VIRI FINANCIRANJA

31. člen
(Viri financiranja)

Sredstva za izvajanje gospodarske službe se zagotavljajo 
v proračunu občine.

Osnova za določitev vrednosti in obsega del je letni plan 
izvajalca javne službe. Cenik storitev uskladi strokovna služba 
Občine Črnomelj in potrdi župan Občine na podlagi predloga 
izvajalca.

IX. NADZOR

32. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo nad‑
zorni organi Občine Črnomelj. Nadzorni organi, pristojen za 
izvajanje nadzora tega odloka je Medobčinska inšpekcija in 
redarstvo.
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Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja 
pristojni občinski oddelek.

33. člen
(Varstveni ukrepi nadzornega organa)

Ob neupravičeni uporabi javne zelene površine ali otro‑
škega igrišča lahko nadzorni organ odredi:

– takojšnjo odstranitev parkiranega vozila,
– takojšnjo odstranitev odloženega gradbenega materia‑

la, drugih predmetov ali nevarne snovi,
– takojšnjo odstranitev pomožnih in začasnih objektov,
– takojšnjo odstranitev šotorov ali bivalnih prikolic oziroma 

pogasitev kurišča,
– takojšnje prenehanje zažiganja travnih površin, suhih 

vej, odpadkov in podobnega ter vzpostavitev prejšnjega sta‑
nja.

Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tistega, 
ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem.

Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.

X. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
(Kaznovanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 

posameznikov)
Z globo v višini 1.000 € se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi opra‑
vljanjem dejavnosti:

I. če izvaja posege na javnih zelenih površinah v naspro‑
tju določili drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena 
odloka;

II. če po prekopavanju javne zelene površine zaradi nujnih 
del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene povr‑
šine v prvotno stanje takoj po končanju del (19. člen);

III. če pri posegu v javne zelene površine zaradi grad‑
benih ali drugih del ter izvajanju rednih vzdrževalnih del na 
komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v 
prvotno stanje (20. člen);

IV. če pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov ne 
zavaruje javnih zelenih površinah v skladu z določilom prvega 
odstavka 19. člena odloka;

V. če ne nadomesti zaradi gradnje odstranjene vegetacije 
na javni zeleni površini (22. člen);

VI. če po zaključeni gradnji ne uredi zelene površine v 
skladu z določili 23. člena odloka;

VII. če kot izvajalec javne službe ne izvaja vseh potrebnih 
vzdrževalnih del in varstvenih ukrepov (25. člen);

VIII. če kot lastnik oziroma upravljalec zasebne zelene 
površine ne opravi vzdrževalnih del, določenih v 4. in 5. točki 
prvega odstavka 26. člena odloka;

IX. če krši določila 29. člena odloka.
Z globo v višini 200 € se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

35. člen
(Kaznovanje lastnikov oziroma upravljalcev zasebnih  

zelenih površin)
Z globo v višini 200 € se kaznuje za prekršek lastnik 

oziroma upravljalec zasebne zelene površine, ki ne izvaja 
nujnih vzdrževalnih del, določenih v prvem odstavku 26. člena 
odloka.

36. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb posameznikov)

Z globo v višini 150 € se kaznuje za prekršek fizična ose‑
ba, če krši določilo 16. in 17. člena odloka in 1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7. ali 8. točke 29. člena odloka.

37. člen
(Kaznovanje fizičnih oseb posameznikov)

Z globo v višini 100 € se kaznuje za prekršek fizična ose‑
ba, če krši določilo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ali 16. točke 
29. člena odloka.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

38. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 12., 12.a in 
12.b člen Odloka o komunalni infrastrukturi in zunanjem videzu 
naselij v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 49/92).

39. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 354‑211/2009
Črnomelj, dne 19. novembra 2009

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

4264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopku za izbiro 
in sofinanciranje kulturnih programov in redne 
ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju 
Občine Črnomelj

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 
in 56/08) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 35/03 – UPB, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Obči‑
ne Črnomelj na 20. redni seji dne 19. 11. 2009 sprejel

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

o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih 
programov in redne ljubiteljsko kulturne 
dejavnosti na območju Občine Črnomelj

1. člen
10. člen Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje 

kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na 
območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 13/01 – v nada‑
ljevanju: pravilnik) se spremeni in se na novo glasi:

»Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Črnomelj 
in v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen 
način.«

2. člen
15. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Občinski svet Občine Črnomelj se seznani z informacijo 

o razdelitvi sredstev na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 20. člena in se na novo glasi:
»Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z 

navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času 
razpisa izvajalcem na voljo na spletni strani Občine Črnomelj 
in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj.«
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 670‑00‑3/2000
Črnomelj, dne 20. novembra 2009

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

4265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 16. člena Statuta Občine 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/01) je 
Občinski svet Občine Črnomelj na 20. redni seji dne 19. 11. 
2009 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah  

Sklepa o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja  
za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
V prvem odstavku prvega člena se črta besedilo, ki glasi: 

»in EŠD 9257«.

2. člen
3. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Spomenik obsega naslednje parcele: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 

1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/5, 
4/6, 10/1, 10/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 
18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 
22/6, 22/7, 22/8, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/16, 
22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 22/25, 
22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35, 
22/36, 22/37, 22/38, 23/1, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 
23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 
23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 
23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 24/1, 
24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 
26/1, 26/2, 27/1, 28/1, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 
33/2, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 42/1, 
42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 
90/13, 94/1, 94/2, 1126/4, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 
1126/16, 1126/17, 1126/18, 1126/19, 1126/20, 1126/21, 
1126/22, 1126/23, 1126/24, 1126/25, 1126/27 – del, 1126/31 – 
del, 1187/1 – del, 1187/2 – del, vse k. o. Črnomelj.

Vplivno območje spomenika obsega naslednje parcele: 
42/2, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 
42/19, 42/20, 42/21, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 45/3, 
45/4, 46/1, 46/3, 46/4, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 
53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 55/3, 
55/4, 55/5, 55/6, 58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 58/8, 59/1, 59/5, 
62/1, 62/2, 87/2, 88/7, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 
91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/12, 91/13, 
92, 93, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 98, 
100, 103, 105/1, 105/2, 107, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 112/1, 
112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 1126/3 – del, 1126/26, 1126/27 – 
del, 1126/31 – del, 1163/1 – del, 1187/2 – del, vse k. o. Črno‑
melj in *30/6, 1145/4, 1145/6, 1145/7, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 
1245/4, 1253/8, 1253/9, 1253/10, 1253/11, 1253/12, 1253/13, 
1253/14, 1253/15, 1253/25, 1253/28, 1253/29, 1253/30, 
1253/31, 2414/3, 2423/15 – del, 2429/3, 2429/4 – del, 2486/2 
– del, 2573, vse k. o. Loka.

Meja spomenika in njegovega vplivnega območja je vri‑
sana na digitalnem katastrskem načrtu DKN v merilu 1 : 5000. 
Karta je vključena v Strokovne podlage za razglasitev me‑
stnega jedra Črnomlja za spomenik lokalnega pomena, ki so 
sestavni del tega sklepa. Strokovne podlage hranita Občina 
Črnomelj in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Novo mesto.«

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 66000‑22/2001
Črnomelj, dne 20. novembra 2009

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

KOPER

4266. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine 
prostorskih izvedbenih načrtov so v nasprotju 
s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
in družbenega plana Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M
O D L O K

o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih 
izvedbenih načrtov so v nasprotju  

s prostorskimi sestavinami dolgoročnega  
in družbenega plana Mestne občine Koper

Št. 3505‑33/2007
Koper, dne 20. novembra 2009

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi drugega in petega odstavka 96. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list. RS, št. 33/07 in 70/08 
– ZVO‑1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih 

izvedbenih načrtov so v nasprotju  
s prostorskimi sestavinami dolgoročnega  
in družbenega plana Mestne občine Koper

1. člen
S tem odlokom se ugotovi, katere sestavine prostorskih 

izvedbenih načrtov so v nasprotju s spremembami in dopolni‑
tvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana 
Mestne občine Koper, sprejete v letu 2009 (Uradni list RS, 
št. 79/09, v nadaljevanju: prostorske sestavine plana) in se 
zato ne morejo izvajati.
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2. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za območje med tržnico, Se‑

medelsko vpadnico in Badaševico (Uradne objave, št. 8/94) je 
v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana in se razveljavi. 
Obravnavano območje se ureja na podlagi določil odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju 
mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. Odlok o lo‑
kacijskem načrtu pokopališče Ankaran (Uradne objave, št. 25/94) 
je v nasprotju s prostorskimi sestavinami plana in se v celoti raz‑
veljavi. Obravnavano območje se ureja na podlagi določil odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper.

3. člen
V primerih, ko namenska raba površin, opredeljena v 

prostorskih izvedbenih aktih, ni v skladu z namensko rabo 
kot jo določajo prostorske sestavine plana, ki so navedene  
v 1. členu tega odloka, se do uskladitve prostorskih izvedbenih 
aktov za določitev namenske rabe uporabljajo določila prostor‑
skih sestavin plana (odlok in kartografska dokumentacija).

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505‑33/2007
Koper, dne 19. novembra 2009

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 
e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O  I L  D E C R E T O
sull’individuazione degli elementi degli 

strumenti urbanistici attuativi che sono difformi 
dagli elementi territoriali del piano a lungo 

termine e del piano sociale del Comune città  
di Capodistria

N.: 3505‑33/2007
Capodistria, 20 novembre 2009

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Ai sensi dell’articolo 96, secondo e quinto coma, della 
Legge sulla pianificazione territoriale (G. U. della RS, n. 33/07 
e 70/08 – ZVO‑1B), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del 
Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e 
G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 novembre 
2009, ha accolto il

D E C R E T O
sull’individuazione degli elementi degli 

strumenti urbanistici attuativi che sono difformi 
dagli elementi territoriali del piano a lungo 

termine e del piano sociale del  
Comune città di Capodistria

Articolo 1
Con il presente decreto sono individuati gli elementi, 

contenuti negli strumenti urbanistici attuativi, che sono diffor‑

mi dalle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del 
piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di 
Capodistria, approvate nel 2009 (G.U. della RS, n.79/09, di se‑
guito denominate: elementi territoriali del piano) e non possono 
pertanto essere messi in atto.

Articolo 2
Il decreto sul piano regolatore della zona tra il mercato, 

il raccordo di Semedella ed il Cornalunga (Bollettino uff., n. 
8/1994) è in contrasto con gli elementi territoriali del piano 
e viene invalidato. La zona in oggetto è disciplinata dal dec‑
reto sulle norme tecniche di attuazione riferite agli interventi 
nell’area del centro storico di Capodistria con la rispettiva 
zona d’influenza. Il decreto sul piano di sito riferito al cimitero 
di Ancarano (Bollettino uff., n. 25/94) è difforme dagli elementi 
territoriali del piano ed è invalidato. La zona in oggetto è rego‑
lata dal decreto sulle norme tecniche di attuazione nel Comune 
città di Capodistria.

Articolo 3
Nei casi in cui la destinazione d’uso delle singole aree, 

stabilita negli strumenti urbanistici attuativi, non è conforme 
a quella prevista negli elementi territoriali del piano, indicati 
nell’articolo 1 del presente decreto, durante il periodo che 
precede l’adeguamento degli strumenti urbanistici attuativi si 
applicano, relativamente alla destinazione d’uso, le disposizioni 
degli elementi territoriali del piano (decreto e documentazione 
cartografica).

Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N.: 3505‑33/2007
Capodistria, 19 novembre 2009

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta »Žusterna III, 
kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura‑
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M
O D L O K

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta »Žusterna III, kare med cesto »A«  

in cesto »B«, 2009«

Št. 3505‑5/2009
Koper, dne 20. novembra 2009

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US in 97/09) in na pod‑
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lagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 
in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta »Žusterna III, kare med cesto »A«  

in cesto »B«, 2009«

I. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA 
NAČRTA

1. člen
S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in do‑

polnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III – kare med cesto A 
in cesto B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni 
list RS, št. 39/07).

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje kareja 
5,7.

Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje PS Prostor 
d.o.o. Koper pod številko U/047‑2009.

2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo 

besedni in grafični del. Vsebina je razdelana skladno s Pravilni‑
kom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

I. Besedni del vsebuje:
Odlok
II. Kartografski del vsebuje grafične načrte:
1. Prikaz meje sprememb in dopolnitev ZN na izseku iz 

planskih aktov, M 1 : 5000
2. Prikaz meje sprememb in dopolnitev na izseku iz ve‑

ljavnega zazidalnega načrta, M 1 : 500
3. Meja sprememb in dopolnitev na topografsko – katastr‑

skem načrtu, M 1 : 500
4. Ureditvena situacija, M 1 : 500
5. Zbirna karta energetske in komunalne infrastrukture, 

M 1 : 500
III. Priloge prostorskega akta so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se 

nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor‑

skega akta
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost.

3. člen
Lega območja
Območje kareja 5,7 se nahaja med Beblerjevo ulico ter 

Ulico Ivana Zelena in obsega parcele ali dele parcel št. 222/15, 
222/16, 225/1 in 254/4, vse k.o. 2606 Semedela. Velikost ure‑
ditvenega območja je približno 0.57 ha.

4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta 

»Žusterna III – Sprememba novelacije Kare med cesto A in 
cesto B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni list 
RS, št. 39/07) se spremeni in dopolni tako, da se spremeni 
besedilo 5. točke 5. člena, ki se glasi:

5. KARE 5,7 – OBMOČJE CENTRA
Območje športno rekreacijskih površin

5. člen
Za 5/31. členom se doda besedilo z naslednjimi členi, ki 

se nanašajo na ureditve v kareju 5,7:

UREDITVE V KAREJU 5,7‑ OBMOČJE CENTRA

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITE‑
TO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR

5/32. člen
V kareju 5,7 je predvidena:
a) gradnja balinarske dvorane z otroškim igriščem na 

strehi,
b) gradnja večnamenskega igrišča,
c) gradnja parkirišča,
d) urejanje spremljajočih funkcionalnih površin,
e) ureditev energetske, telekomunikacijske in komunalne 

infrastrukture.

POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKO‑
VANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV

5/33. člen
Posebno pozornost pri načrtovanju balinarske dvorane je 

potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju 
fasad in volumna stavbe, umestitvi glavnega vhoda in spre‑
mljajočim zunanjim ureditvam, orientiranim na sosednje ulice 
in glavne pešpoti. Gabarit objekta mora upoštevati zasnovo 
vzpostavljenih komunikacijskih smeri in javnih površin, druge 
prostorske danosti ter racionalno izrabo prostora. Ob tem je 
potrebno pri načrtovanju uporabiti kvalitetne oblikovne, funkci‑
onalne in tehnološke rešitve, ki upoštevajo klimatske razmere, 
mediteransko tradicijo krajevne gradnje (volumen, proporci, 
izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in 
gospodarnost glede vzdrževanja.

Streha objekta se predvidi kot ravna streha v smislu po‑
hodne ali (delno) ozelenjene strehe.

Predvideti je potrebno poenotenje tipologije z zasnovo 
oblikovanja in standarde urbane opreme.

5/34. člen
Maksimalni tlorisni gabarit balinarske dvorane je 36×25 m. 

Na strehi dvorane je predvidena ureditev otroškega igrišča. Možno 
je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov balinarske dvo‑
rane znotraj maksimalno dovoljenih tlorisnih in višinskih gabaritov, 
določenih s tem odlokom in prikazanih v grafičnem delu.

Na zahodnem delu kareja je predvideno večnamensko 
igrišče neto tlorisnega gabarita 40×20 m, okrog katerega je 
predviden še obrobni pas.

5/35. člen
Bruto višina balinarske dvorane je 7,50 m. Znotraj vi‑

šinskega gabarita dvorane je na delu objekta možno urediti 
vmesne etaže ob upoštevanju razporeditve programov. Ob 
Beblerjevi ulici je pod tribunami možno urediti prodajne kioske z 
gostinsko in trgovsko ponudbo. Za dostop do otroškega igrišča 
na strehi dvorane je predvideno dvigalo, katerega konstrukcija 
je nad nivojem strehe.

5/36. člen
Gradbene parcele
Po realizaciji posegov se obstoječe zemljiške parcele v 

smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri če‑
mer se ne sme spreminjati razmerje med javnimi in zasebnimi 
površinami ter koncept pozidave.

5/37. člen
Urejanje zunanjih površin
Pri načrtovanju in urejanju zunanjih površin naj se v čim 

večji meri upošteva prilagajanje terenskim razmeram s pod‑
pornimi zidovi in stopnišči in zasaditev drevja ob prometnicah 
in peš poteh. Za senčenje teras in parkirnih prostorov se lahko 
predvidi zasaditev drevja ali pergol.

Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s sredozem‑
skim rastlinjem. Vrsto zasaditvenega materiala za zelene javne 
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površine naj se določi v okviru projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Zelene površine, ki so pred‑
videne na strehi dvorane, morajo biti zasnovane tako, da bodo 
omogočeni rastni pogoji za drevje in grmovnice.

PROMET

5/38. člen
Motorni promet
Sistem prometnega omrežja se ohranja po osnovnem 

zazidalnem načrtu. Na območju kareja 5,7 je predviden en 
dovoz do parkirišča.

5/39. člen
Mirujoči promet
V kareju 5,7 je med dvorano in igriščem predvideno par‑

kirišče s cca 30 parkirnimi prostori za bližnje stanovalce in obi‑
skovalce. Parkirišče se lahko uredi kot dvonivojsko, pri čemer 
je dostop do zgornjega nivoja z Ulice Ivana Zelena.

5/40. člen
Peš promet
V kareju 5,7 je predvidena dodatna pešpot med Bebler‑

jevo ulico in Ulico Ivana Zelena. Vsi glavni dostopi do objekta 
balinarske dvorane, primarne pešpoti, parkirni prostori in druge 
javne površine morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir 
oziroma tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.

KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

5/41. člen
Komunalna in energetska infrastruktura ohranja koncept 

in trase omrežja po osnovnem zazidalnem načrtu. Potek vodov 
in priključkov je razviden iz grafičnega dela.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v območju spre‑
memb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno upoštevati 
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so 
del teh sprememb in dopolnitev.

5/42. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v lo‑

čenem sistemu. Fekalne odpadne vode je preko internega 
fekalnega kanalizacijskega sistema potrebno priključevati na 
obstoječe omrežje fekalne kanalizacije Beblerjeve ulice s konč‑
no dispozicijo na Centralno čistilno napravo Koper.

Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja je 
potrebno priključiti na javno fekalno kanalizacijo na taki višinski 
koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane gradnje s 
strani javne fekalne kanalizacije.

Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključe‑
vati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom 
skladno z občinskimi in republiškimi področnimi predpisi. V 
nasprotnem primeru je potrebno komunalne odpadne vode 
predhodno prečistiti.

Meteorna kanalizacija
Meteorne vode iz kareja 5,7 je potrebno voditi preko me‑

teorne kanalizacije v zunanjo meteorno kanalizacijo z iztokom 
v obstoječo meteorno kanalizacijo Beblerjeve ulice, ki se izteka 
v odprti meteorni odvodnik.

Meteorne odpadne vode iz obravnavanega območja je 
potrebno priključiti na obstoječo meteorno kanalizacijo na taki 
višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve obravnavane 
gradnje s strani meteornega kanala.

Meteorne vode s strešin se vodijo preko peskolovov ne‑
posredno v meteorno kanalizacijo. Odpadna meteorna voda s 
parkirišč in manipulativnih površin se vodi prečiščena v skladu 
z veljavnimi predpisi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev 
olj in maščob. Sistem mora biti dimenzioniran in izveden tako, 
da ob večjih nalivih ne pride do prelivanja in s tem zlivanja 
potencialno onesnaženih vod s parkirišč.

Zaradi priključitve novih prispevnih površin na obstoječo 
meteorno kanalizacijo je treba preveriti dolvodne odtočne raz‑
mere in poplavno ogroženost. V primeru poslabšanja dolvodnih 
odtočnih razmer je treba zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe, 
ki morajo biti izvedeni pred obravnavano gradnjo.

5/43. člen
Elektroenergetsko omrežje
Za napajanje ureditvenega območja je potrebno zgraditi 

nizkonapetostno omrežje iz obstoječe TP Šolska.

5/44. člen
Vodovodno omrežje
Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost 

bo skladno s predpisi in tehničnimi normativi zagotovljena iz 
vodohrana RZ Žusterna III. 600 m3 na koti 149.75 m.n.m. z 
dograditvijo razdelilnega vodovodnega omrežja.

Pri načrtovanju vseh posegov v prostor je potrebno upo‑
števati obstoječe vodovodne naprave. Zaradi izvedbe predvi‑
denih posegov se ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe 
in požarne varnosti za obstoječe uporabnike.

S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji 
glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstve‑
ne neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih 
objektov. Hortikulturne ureditve ne smejo škodljivo vplivati na 
obstoječe in predvidene vodovodne naprave.

Križanja vodovoda s komunalnimi priključki ter odmiki 
od ostalih objektov morajo biti izvedeni po zahtevah tehničnih 
predpisov in normativov ter skladno z določili Tehničnega pra‑
vilnika RVK.

Interni vodovodni sistem in sistem požarne varnosti mo‑
rata biti izvedena tako, da niso možni povratni vplivi vode v 
javni vodovodni sistem. Priključevanje posameznih porabnikov 
na vodovodno omrežje se podrobneje določi v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s pogoji in pravili 
upravljavca javnega vodovoda.

5/45. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Za objekt balinarske dvorane je priključno mesto obstoječi 

telefonski jašek št. 316 ob Beblerjevi ulici.

5/46. člen
Plinovodno omrežje
Na območju Mestne občine Koper je predvidena gradnja 

distribucijskega omrežja za zemeljski plin. Obvezna je nave‑
zava na distribucijsko omrežje na območju, ki je opremljeno s 
tem omrežjem za tiste objekte, v katerih instalirana moč vsaj 
po enega trošila, namenjenega ogrevanju ali podobni energijski 
rabi, presega 40 kW. Kot začasna rešitev je mogoča postavitev 
plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom za lokalno oskrbo 
in sicer pod pogojem, da je plinska napeljava dimenzionirana 
za kasnejšo oskrbo z zemeljskim plinom tlaka 4 bar. Po izgra‑
dnji distribucijskega omrežja je potrebno opremo za lokalno 
oskrbo odstraniti ter objekte priključiti na plinovod.

5/47. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se vrši na komu‑

nalno deponijo skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja 
z odpadki, in pogoji pooblaščenega izvajalca gospodarske 
javne službe.

Za potrebe predvidenih objektov se na območju kareja 5,7 
predvidi zbirno oziroma odjemno mesto ter zbiralnico za ločeno 
zbiranje odpadkov.

Mikrolokacijo se določi skladno z zasnovo načrtovane 
ureditve na mestu, ki je dostopno za specialna tovorna vozila s 
skupno obremenitvijo 28 t. Omogočeno mora biti redno čišče‑
nje prostora ter upoštevane higienske, funkcionalne in estetske 
zahteve območja.
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Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odje‑
mna mesta s tipiziranimi posodami za ločeno zbiranje odpad‑
kov. Kapaciteta posod se določi glede na predvideno namemb‑
nost in zmogljivost objektov.

Z vsemi odpadki iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunal‑
nih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane 
posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma 
onesnaževalci ravnati skladno s predpisi.

DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV

5/48. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zava‑

rovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovr‑
stnost.

5/49. člen
Varovanje kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja izven območij varovanja 

kulturne dediščine.

5/50. člen
Varstvo okolja
Na območju kareja 5,7 so predvideni programi in gradnje, 

ki ne povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vre‑
dnostmi glede na opredeljeno namensko rabo območja.

5/51. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo 

projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksi‑
malnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno 
zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem 
in bivalnem okolju.

Obravnavano območje spada ob upoštevanju kriterijev za 
določitev po uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
v III. stopnjo varstva pred hrupom.

5/52. člen
Varstvo zraka
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju 

se izvede ustrezne ukrepe. Priporoča se oskrba objektov iz 
plinovodnega omrežja., kar se pred izgradnjo plinovoda lahko 
rešuje tudi lokalno s postavitvijo začasnih plinohramov za po‑
samezne objekte.

5/53. člen
Varstvo tal in voda
Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokri‑

tih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in 
maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je 
potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja 
okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke 
nesreče.

V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih 
materialov je potrebno posebno pozornost posvetiti onesna‑
ženi zemlji. V tem primeru je potrebno onesnaženi material 
pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati in 
z njim ravnati skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja 
z odpadki.

Na obravnavanem območju je potrebno registrirati more‑
bitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi 
sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. V meteorni odvodni 
sistem se z območja posegov lahko spušča le čista voda, ki 
ustreza kvaliteti vode skladno s predpisi. Razbremenjevanje 
fekalne kanalizacije in ostale onesnažene vode v meteorni 
odvodni sistem ni dovoljeno. Fekalna kanalizacija mora biti 
izvedena vodotesno.

Treba je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali z do‑
datnimi posegi prizadetih površin, za katere je treba predvideti 
zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zasaditev tako da se 
preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru.

5/54. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z veljavni‑

mi predpisi. Predvideti je potrebno ojačitev prve plošče objekta 
nad kletjo oziroma gradnjo zaklonišč, če je narava objekta 
oziroma dejavnosti zahteva.

Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne po‑
vršine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z 
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med 
objekti in parcelnimi mejami minimalno 5m oziroma ustrezna 
protipožarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji 
za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se 
odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi 
vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preven‑
tivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta:

– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti pripra‑
vljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami,

– za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti za‑
gotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih 
naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti 
zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrže‑
vanje le tega.

Celotno ureditveno območje se opremi z hidrantnim 
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za ga‑
šenje. Sistem hidrantnega omrežja moa biti izveden skladno s 
predpisi in na način, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.

Na dovoznih‑intervencijskih poteh je potrebno urediti po‑
stavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dosto‑
pov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standar‑
dom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do 
najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za 
intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.

Javno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencij‑
skim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za 
umik ljudi in premoženja.

Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost kon‑
strukcij za določen čas v primeru požara.

Investitorji objektov, za katere je skladno s predpisi pri 
pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo 
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti 
požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za za‑
ščito in reševanje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je potrebno 
upoštevati tudi veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z narav‑
nimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) in potresno 
ogroženostjo ter v projektni dokumentaciji temu primerno prila‑
goditi tehnične rešitve gradnje.

5/55. člen
Gradnja enostavnih objektov
Ob upoštevanju značaja in namenske rabe območja ter 

temu podrejenim vrstam enostavnih objektov je gradnja eno‑
stavnih in nezahtevnih objektov možna skladno z veljavnimi 
predpisi o vrstah in pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez 
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in 
pripadajočimi zemljišči. Oblikovanje enostavnih objektov mora 
biti usklajeno z oblikovanjem in značajem območja in mora 
upoštevati potek komunalne infrastrukture, elemente zunanje 
ureditve ter prometno ureditev.
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Za uporabo alternativnih virov energije se lahko na ze‑
mljiških parcelah objektov postavi naprave in napeljave (npr. 
toplotne črpalke, fotovoltaika ipd.). Ob upoštevanju celovitosti 
oblikovanja posameznega objekta je za potrebe izrabe sončne 
energije možna zasteklitev in drugi oblikovni in konstrukcijski 
posegi (postavitev sončnih kolektorjev ipd.).

FAZNOST IZVAJANJA

5/56. člen
Gradnja lahko poteka fazno. Vsak izvedeni del posa‑

mezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno 
opremo in zunanjo ureditvijo in ne sme ovirati ali prejudicirati 
izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.

ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ

5/57. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se 

zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene pod po‑
gojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo 
in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.

OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV  
PRI IZVAJANJU PROSTORSKEGA AKTA

5/58. člen
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upo‑

števati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi 
na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali 
celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter 
okoljevarstvene razmere.

Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila pred‑
pisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi 
za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa 
se mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.

V skladu s predpisi je potrebno med gradnjo uvesti sistem 
ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na mo‑
žnosti ponovne uporabe posameznih frakcij.

5/59. člen
Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funk‑

cioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagoto‑
vljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati 
omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, 
prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se 
zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini 
(predvsem: hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor 
tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve 
in način izvajanja gradbenih del.

TOLERANCE PRI IZVEDBI PROSTORSKEGA AKTA

5/60. člen
Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih delov objek‑

tov in števila podzemnih etaž je dopustno, v kolikor se ne spre‑
minja urbanistične in prometne zasnove in ne slabša okoljskih 
pogojev.

Možnost tolerance višinskega gabarita je do +50 cm. Vi‑
šinska kota večnamenskega igrišča iz grafičnega dela se lahko 
prilagaja do višinske kote Beblerjeve ulice.

Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je 
možno izvesti pešpoti, podporne zidove, stopnišča ipd.

Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni odmiki tras 
komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v ko‑
likor gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi 
objektov in konstrukciji podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih 
rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehnič‑
nega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi 
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali pre‑

judicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih 
predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji 
je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti 
dodatna podzemna omrežja in naprave.

Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja na‑
črtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi 
prostorskimi izvedbenimi akti.

Vse dimenzije načrtovanih objektov lahko od navedenih 
odstopajo za 10%.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem obmo‑

čju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati določila 
zazidalnega načrta »Žusterna III« – kare med cesto A in cesto 
B« (Uradne objave, št. 28/92, 11/94, 29/02 in Uradni list RS, 
št. 39/07).

7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Žusterna III, 

kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009 so stalno na vpogled 
pri pristojnem organu Mestne občine Koper.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 

za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Ob‑
močna enota Koper.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505‑5/2009
Koper, dne 19. novembra 2009

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la 
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O
D E C R E T O

sulle modifiche ed integrazioni al piano 
particolareggiato riferito a “Giusterna III, 

comprensorio tra la strada »A«  
e la strada »B«, 2009«

N.: 3505‑5/2009 
Capodistria, lì 20 novembre 2009 

Il Sindaco 
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pi‑
anificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07), in virtù 
dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (testo unico 
ufficiale) /ZLS‑UPB2/ (G. U. della RS, n. 94/07) ed ai sensi 
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria 
(Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 
67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Ca‑
podistria, nella seduta del 19 novembre 2009, ha accolto il
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D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al piano 

particolareggiato riferito a “Giusterna III, 
comprensorio tra la strada »A«  

e la strada »B«, 2009«

I. OGGETTO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 
PIANO PARTICOLAREGGIATO

Articolo 1
Viene approvato il decreto sulle modifiche ed integrazioni 

al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III, comprensorio 
tra la strada »A« e la strada »B« (Bollettino uff. n. 28/92, 11/94, 
29/02 e G. U. della RS, n. 39/07).

Le modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona 5,7 
del comprensorio.

Le modifiche ed integrazioni sono elaborate dalla società 
PS Prostor d.o.o. Koper e numerate U/047‑2009.

Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato si 

compongono della relazione illustrativa e degli elaborati grafici. 
Il contenuto è articolato in conformità del Regolamento che 
disciplina il contenuto, la forma e le modalità di predisposizione 
del pian regolatore particolareggiato comunale (G. U. della RS, 
n. 99/07).

I. La relazione illustrativa comprende il:
Decreto
II. Gli elaborati grafici comprendono:
1. La rappresentazione, nella sezione di piano, dei confini 

delle zone interessate della modifiche ed integrazioni al PP, in 
scala 1 : 5000

2. La rappresentazione, nella sezione del piano partico‑
lareggiato in vigore, dei confini della zona interessata dalle 
modifiche ed integrazioni, in scala 1 : 500

3. Il confine della zona interessata dalle modifiche ed inte‑
grazioni sul piano topografico – catastale, in scala 1 : 500

4. Lo stato di progetto, in scala 1 : 500
5. la mappa d’insieme dello opere d’urbanizzazione pri‑

maria, in scala 1 : 500
III. Sono allegati allo strumento urbanistico:
1. L’estratto dallo strumento urbanistico sovraordinato 

riferito all’area in oggetto
2. Rappresentazione dello stato di fatto
3. Approfondimenti tecnici sui quali poggia lo strumento 

urbanistico
4. Orientamenti e pareri
5. Illustrazione e motivazione dello strumento urbanistico
6. Riassunto per il pubblico.

Articolo 3
Ubicazione della zona
La zona del comprensorio 5,7 si trova tra la Via Bebler e 

la Via Ivan Zelen ed abbraccia le particelle catastali o porzioni 
delle medesime n. 222/15, 222/16, 225/1 e 254/4, c. c. di 2606 
Semedella. La superficie della zona è di circa 0.57 ha.

Articolo 4
Il decreto sulle modifiche ed integrazioni al paino parti‑

colareggiato »Giusterna III – Modifica alla novellazione riferita 
al comprensorio tra la strada A e la strada B« (Bollettino uff., 
n. 28/92, 11/94, 29/02 e G. U. della RS, n. 39/07) è modificato 
all’articolo 5, punto 5, e recita:

5. COMPRENSORIO 5,7 – ZONA DEL CENTRO
Zona sportivo ricreativa

Articolo 5
L’articolo 5/31 è seguito dagli articoli riguardanti gli inter‑

venti da compiersi all’interno del comprensorio 5,7:

INTERVENTI NEL COMPRENSORIO 5,7 – ZONA DEL 
CENTRO

FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO E 
NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI INTERVENTI 

NEL TERRITORIO

Articolo 5/32
Nel comprensorio 5,7 sono previsti:
a) La costruzione della sala bocce con sul tetto un campo 

giochi per bambini,
b) La costruzione di un campo giochi polifunzionale,
c) La costruzione di un parcheggio,
d) La sistemazione delle superfici funzionali,
e) La realizzazione delle opere infrastrutturali.

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA PROGET‑
TAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI E PER ALTRI 

INTERVENTI

Articolo 5/33
Nella progettazione della sala bocce, particolare attenzio‑

ne va dedicata alla disposizione interna dei contenuti, alla pro‑
gettazione rispettosa delle caratteristiche urbane delle facciate, 
dei volumi, dell’ingresso principale e degli spazi liberi, in fregio 
alle pubbliche vie ed ai passaggi pedonali principali. Nella 
determinazione delle dimensioni planimetriche e di altezza 
va tenuto conto dell’orientamento delle comunicazioni e degli 
spazi pubblici, delle condizioni presenti e dell’uso razionale del 
territorio. Le soluzioni architettoniche, funzionali e tecnologiche 
adottate devono essere tali da conciliare le condizioni climati‑
che, la tradizione edificatoria mediterranea (volumi, proporzioni, 
scelta dei materiali, dei dettagli architettonici, delle tinteggiature 
ecc.) oltre all’economicità di manutenzione.

Il fabbricato deve avere un tetto piano calpestabile oppure 
(in parte) allestito a verde.

La progettazione architettonica deve consentire 
l’unificazione della tipologia. Vanno altresì previsti gli standard 
da applicarsi agli arredi urbani.

Articolo 5/34
Le dimensioni planimetriche massime della sala bocce 

sono pari a 36×25 m. Sul tetto della sala è prevista la sistema‑
zione di un parco giochi per bambini. Sono ammesse varianti 
alle planimetrie (riduzione) della sala bocce nel rispetto, tutta‑
via, delle dimensioni planimetriche e di altezza consentite dal 
presente decreto e rappresentante negli elaborati grafici.

Nella parte occidentale del comprensorio è previsto un 
parco giochi polifunzionale dalle dimensioni 40×20 m, con, ai 
margini, uno spazio di terreno libero.

Articolo 5/35
L’altezza complessiva dell’edificio è di 7,50 m. Entro tali 

dimensioni è possibile realizzare, in una porzione dell’edificio, 
degli interpiani, sempre tenendo conto della disposizione dei 
contenuti. Lungo la Via Bebler è ammesso collocare sotto le 
tribune dei chioschi destinati alla somministrazione di alimenti 
od alla vendita di merci varie. L’accesso al parco giochi situato 
sul tetto della sala sarà possibile con l’ausilio di un ascensore 
la cui struttura supererà il livello del tetto.

Articolo 5/36
Lotti edificabili
Ad intervento ultimato, i lotti edificabili o le rispettive aree 

pertinenziali, possono essere frazionati o accorpati, fermo re‑
stando il mantenimento inalterato del concetto di edificazione 
e delle previste sistemazioni degli spazi pubblici.

Articolo 5/37
Sistemazione delle superfici allo scoperto
La progettazione e la sistemazione delle superfici allo 

scoperto devono avvenire cercando, in massima misura possi‑
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bile, di tenere presente l’adeguamento all’orografia terrazzata, 
con la realizzazione dei muri di sostegno e delle scalinate, ma 
anche della piantumazione delle alberature lungo le strade 
destinate al traffico motorizzato ed i percorsi pedonali. Per la 
protezione dei terrazzi e dei parcheggi è ammessa la messa a 
dimora di alberature o pergolati.

Per le aree verdi va impiegata la vegetazione mediterra‑
nea. La tipologia della medesima va definita nella documentazi‑
one progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia. 
Le superfici allestite a verde ed ubicate sul tetto della sala, 
devono essere realizzate in maniera da assicurare condizioni 
di crescita per alberature ed arbusti.

VIABILITÀ
Articolo 5/38
Traffico motorizzato:
Viene mantenuta la viabilità prevista nel piano particola‑

reggiato originario. Nel comprensorio 5,7 è prevista una strada 
di accesso al parcheggio.

Articolo 5/39
Traffico stazionario:
Nel comprensorio 5,7 è prevista, tra la sala ed il parco gi‑

ochi, un’area di parcheggio con 30 posti macchina circa, desti‑
nati ai residenti ed ai visitatori. È ammesso il parcheggio a due 
livelli con l’accesso al livello superiore dalla Via Ivan Zelen.

Articolo 5/40
Traffico pedonale:
Nel comprensorio 5,7 è previsto un sentiero pedonale 

aggiuntivo tra la Via Bebler e la Via Ivan Zelen. Tutti gli accessi 
primari alla sala bocce, le comunicazioni pedonali principali, 
i parcheggi e le rimanenti superfici pubbliche devono essere 
privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da 
parte delle persone disabili.

OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

Articolo 5/41
Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi manten‑

gono il concetto ed i tracciati previsti nel piano particolareggiato 
iniziale. I tracciati delle condotte e degli allacciamenti sono 
rappresentanti negli elaborati grafici.

La progettazione e l’esecuzione degli interventi nella zona 
interessata dalle modifiche ed integazioni al piano particola‑
reggiato vanno effettuate nel rispetto delle linee guida per la 
progettazione della zona in oggetto che sono parte integrante 
delle presenti modifiche ed integrazioni.

Articolo 5/42
Rete fognaria
Smaltimento delle acque reflue
È prevista la costruzione della rete fognaria in un siste‑

ma separato, allacciato attraverso una rete interna, a quella 
esistente in Via Bebler con scolo nel depuratore centrale di 
Capodistria.

Le acque reflue provenienti dalla zona d’intervento van‑
no smaltite nella rete fognaria pubblica ad una quota tale da 
evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della 
suddetta zona.

Nella rete fognaria pubblica è consentito convogliare uni‑
camente i reflui domestici rispondenti ai parametri delle norme 
comunali e nazionali. In caso contrario, i reflui devono essere 
soggetti alla depurazione precedente la loro immissione nel 
sistema fognario.

Fognature meteoriche
Le acque piovane provenienti dal comprensorio 5,7 vanno 

smaltite attraverso il rispettivo sistema fognario nella condotta 
fognaria esterna con smaltimento nella rete di Via Bebler che 
sfocia nella condotta a pelo libero.

Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento 
vanno smaltite nella fognatura meteorica ad una quota tale 

da evitarne la fuoriuscita ed il conseguente allagamento della 
suddetta zona.

Le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti 
quali i tetti possono essere convogliate direttamente nella rete 
meteorica. Le acque di dilavamento provenienti dai parcheggi 
e dai piazzali sono depurate nelle vasche di disoleazione prima 
di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il sistema 
fognario deve essere dimensionato e realizzato in maniera 
da evitare lo sversamento, in caso di forti piogge, dei liquami 
provenienti dalle superfici di sosta.

In seguito all’allacciamento di nuove aree all’attuale fo‑
gnatura meteorica vanno verificate le condizioni di scolo ed 
il rischio inondazioni. Nel caso in cui si accerti un peggiora‑
mento delle suddette condizioni, occorre adottare i necessari 
provvedimenti da attuarsi previa realizzazione dell’intervneto 
in oggetto.

Articolo 5/43
Rete elettrica
Per alimentare la zona d’intervento è necessaria la costru‑

zione della rete di bassa tensione che prende origine dalla CT 
esistente in Via alla Scuola.

Articolo 5/44
Rete idrica
La continuità di erogazione dell’acqua potabile ed antin‑

cendio sarà garantita dal serbatoio Giusterna III, dalla capacità 
parit a 600 m³, posto sulla quota di 149.75 m s.l.m., in seguito 
alla costruzione della necessaria rete di distribuzione.

La pianificazione degli interventi nel territorio deve avve‑
nire nel rispetto degli impianti idrici preesistenti. I predetti inter‑
venti non devono pregiudicare l’approvvigionamento idrico e la 
sicurezza antincendio degli utenti attuali.

Gli interventi previsti non devono compromettere la sicu‑
rezza di funzionamento, manutenzione, qualità dell’acqua po‑
tabile e la durata degli impianti idraulici. La messa a dimora di 
piante non deve arrecare danno agli impianti idraulici esistenti 
ed a quelli di nuova realizzazione.

Gli attraversamenti delle condotte idriche dagli allaccia‑
menti ad altre infrastrutture a rete, come pure i distacchi dagli 
impianti vari devono essere realizzati nel rispetto delle norme e 
del Regolamento tecnico dell’Acquedotto del Risano.

Il sistema idrico interno e quello di sicurezza antincendio 
devono essere costruiti in maniera da impedire il riflusso nel 
sistema idrico pubblico. L’allacciamento delle singole utenze 
alla rete idrica è ulteriormente definito nel progetto finalizzato al 
rilascio della concessione edilizia, conformemente alle condizi‑
oni ed alle regole del gestore della rete idrica pubblica.

Articolo 5/45
Rete delle telecomunicazioni
Il previsto fabbricato con la sala bocce sarà allacciato 

attraverso il pozzetto per cavi telefonici n. 316 presso la Via 
Bebler.

Articolo 5/46
Rete di distribuzione del gas
Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista la 

costruzione di una rete di distribuzione del gas. Nelle zone già 
raggiunte da tale servizio è d’obbligo l’allacciamento alla rete 
di distribuzione del gas per i fabbricati con almeno un’utenza 
da 40W, destinata al riscaldamento o ad un utilizzo energetico 
affine. In via provvisoria è ammessa l’installazione di serbatoi 
GPL, fermo restando l’obbligo di realizzare l’impianto in manie‑
ra da consentire il successivo allacciamento alla rete di distribu‑
zione del gas metano da 4 bar. Non appena tale rete diventerà 
operativa, i serbatoi individuali dovranno essere rimossi.

Articolo 5/47
Raccolta e rimozione dei rifiuti
I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale in conformità 

con le norme disciplinanti lo smaltimento dei rifiuti e nel rispetto 
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delle condizioni poste dal soggetto prestatore di tale servizio 
pubblico economico.

Al fine di soddisfare le necessità di conferimento dei rifiuti 
da parte delle utenze presenti nel comprensorio 5,7, è previsto 
un luogo di rimozione attrezzato per la raccolta differenziata 
dei rifiuti.

La relativa ubicazione è definita nel rispetto del progetto 
e deve essere accessibile ai veicoli appositamente adibiti, dal 
peso complessivo di 28 t. Deve essere altresì consentita la pu‑
lizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze 
igieniche, funzionali e di decoro.

I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di at‑
trezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standar‑
dizzati dalla capienza adeguata alla finalità ed al volume dei 
fabbricati.

I rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere confe‑
riti nei cassonetti destinati, devono essere smaltiti nel rispetto 
della vigente normativa.

ALTRE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
NEL TERRITORIO

Articolo 5/48
Tutela dei beni naturalistici
Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rile‑

vanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di 
rilevanza per la biodiversità.

Articolo 5/49
Tutela dei beni culturali
La zona d’intervento si trova all’esterno del perimetro nel 

quale vige il regime di tutela dei beni culturali.

Articolo 5/50
Tutela ambientale
Nella zona del comprensorio 5,7 sono ammessi interventi 

che non provocano impatti ed emissioni nell’ambiente superiori 
ai valori previsti in funzione della destinazione di tale zona.

Articolo 5/51
Rumore
Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera 

dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devo‑
no rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di 
inquinamento acustico, previsti per tali zone.

Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire 
la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale. Per la 
destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la 
zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel III ambito 
territoriale di tutela da rumore.

Articolo 5/52
Protezione dell’aria
Nella zona d’intervento vanno adottate le misure neces‑

sarie alla protezione da inquinamento atmosferico. Si consiglia 
l’utilizzo del gas proveniente dalla relativa rete di distribuzione 
ovvero, nel periodo che precede la realizzazione della stessa, 
da serbatoi a servizio delle singole utenze.

Articolo 5/53
Tutela idrogeologica
Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibite 

al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite 
attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza 
di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare 
provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente 
ed elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro 
ecologico.

In caso di riversamento o spargimento di sostanze inqui‑
nanti, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito inqui‑

nato conservando in recipienti (bidoni o simili) lo strato di terra 
rimosso. È d’obbligo inoltre compiere le analisi del materiale 
inquinato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sullo 
smaltimento dei rifiuti. Nella zona d’intervento va eseguito un 
censimento dei pozzi e delle fonti idriche, preservarli e, se 
necessario, risanarli evitando il pericolo di inquinamento. Dalla 
zona d’intervento è ammessa l’immissione nei collettori delle 
acque meteoriche unicamente dell’acqua pulita i cui parametri 
qualitativi sono conformi alle disposizioni in vigore. Non è 
consentito lo sversamento dei reflui nella rete di smaltimento 
delle acque meteoriche. Le condotte fognarie devono essere 
a tenuta stagna.

Occorre prevedere il risanamento di tutte le superfici 
interessate da interventi aggiuntivi con il rispettivo consolida‑
mento, spianamento, inurbamento, piantumazione, in maniera 
da evitare smottamenti o fenomeni erosivi.

Articolo 5/54
Soluzioni e misure di protezione da calamità naturali ed 

altre emergenze e protezione antincendio
Nell’area d’intervento non esistono impianti e strutture 

di difesa.
L’organizzazione della protezione antincendio va assicu‑

rata nel rispetto della vigente normativa.
Occorre prevedere il rafforzamento del solaio sovrastante 

i locali interrati oppure la costruzione di rifugi se lo richiede la 
natura stessa del fabbricato o l’attività che vi si svolgerà.

L’edificato previsto deve garantire l’evacuazione in sicu‑
rezza delle persone e dei beni, gli spazi per la sosta operativa 
dei mezzi dei vigili del fuoco e la disponibilità della quantità 
sufficiente dell’acqua. Devono essere assicurati i necessari 
distacchi tra i fabbricati ed i confini parcellari pari ad un minimo 
di 5 m ovvero la sistemazione delle separazioni antincendio tali 
da inibire la propagazione del fuoco in caso di incendio.

Per scongiurare i rischiai incendio è fondamentale rimu‑
overe ovvero limitare tutte le possibili cause, oltre ad abilitare i 
proprietari e gli affittuari ad agire adottando le necessarie misu‑
re di prevenzione e ad assicurare l’evacuazione in sicurezza:

– va adottato il regolamento antincendio, opportunamente 
armonizzato con le unità di pronto intervento, riferito al singolo 
fabbricato ovvero all’intero complesso;

– va assicurata la manutenzione regolare ed il controllo 
delle attrezzature e degli impianti antincendio, presenti nel 
singolo fabbricato ovvero nell’intero complesso. Occorre inoltre 
assicurare la manutenzione regolare e la verifica permanente 
della rete di idranti.

La zona d’intervento deve essere dotata di una rete di 
idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità su‑
fficiente. Il sistema della rete di idranti deve essere realizzato 
in conformità con la rispettiva normativa assicurando altresì lo 
scambio d’acqua.

Lungo i percorsi di accesso (strade principali e secon‑
darie) vanno allestiti gli spazi per sosta operativa. Gli accessi 
pedonali e carrai, come pure le superfici di manovra, devono 
essere conformi allo standard DIN 14090. Deve essere ga‑
rantito l’accesso ad almeno due lati dell’edificio ed almeno 
due superfici di manovra da ricavarsi presso due lati diversi 
dell’edificio.

La rete stradale pubblica fungerà anche da percorso pre‑
ferenziale, destinato all’evacuazione delle persone e dei beni.

Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio de‑
gli edifici progettati.

Nel corso dell’elaborazione della documentazione pro‑
gettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il 
committente ha l’obbligo di richiedere all’Amministrazione nazi‑
onale per la protezione ed il soccorso il nulla osta alle soluzioni 
progettuali, oltre che di compilare uno Studio sulla sicurezza 
antincendio.

All’atto della predisposizione della documentazione pro‑
gettuale e durante i lavori va osservata la vigente normativa 
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in materia delle condizioni naturali (rischio di fenomeni erosivi 
e smottamenti) e rischio sismico adeguando le tecniche di 
costruzione adottate.

Articolo 5/55
Costruzione di manufatti semplici
In considerazione del carattere e della destinazione 

d’uso della zona e delle tipologie ammesse di manufatti 
semplici, è consentita la realizzazione dei medesimi nel 
rispetto delle prescrizioni sulle tipologie e sulle norme di 
costruzione di tali manufatti senza concessione edilizia, 
come pure le attività connesse ai medesimi ed alle rispettive 
aree di pertinenza. La progettazione di tali manufatti deve 
adeguarsi al prevalente concetto dell’edificato osservando 
altresì i tracciati delle infrastrutture a rete, gli elementi degli 
arredi urbani e la viabilità.

Ai fini di impiego di fonti energetiche alternative è am‑
messo installare entro il perimetro dei lotti edificatori impianti e 
apparecchi (ad esempio pompe a calore, pannelli fotovoltaici, 
ecc.). Adeguandosi al principio architettonico adottato per la 
realizzazione del singolo fabbricato è ammessa la collocazione 
di vetrate e la realizzazione di altri interventi costruttivi (instal‑
lazione dei panelli solari ecc.).

FASI DI REALIZZAZIONE

Articolo 5/56
È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o frazione 

di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi sco‑
perti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici servizi 
ed il numero necessario di parcheggi e non deve ostacolare 
o pregiudicare la realizzazione di manufatti o sistemazioni 
previste.

USO PROVVISORIO DEI TERRENI

Articolo 5/57
Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, è ammesso 

utilizzare i terreni per le destinazioni presenti ed altre, a con‑
dizione che ciò non arrechi disturbo ai terreni limitrofi, alla 
funzione ed al riordino della zona e non ostacoli l’attuazione 
degli interventi pianificati.

ADEMPIMENTI DEI COMMITTENTI E DEGLI ESECUTORI 
NELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Articolo 5/58
Il committente e l’esecutore devono osservare, oltre alle 

condizioni generali, anche la disposizione che impone di ese‑
guire la pianificazione e l’attuazione degli interventi in modo 
da arrecare il minimo disturbo e da preservare o addirittura 
migliorare le caratteristiche tecniche costruttive, le condizioni 
di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.

Durante le operazioni di movimentazione terra vanno 
osservate le norme disciplinanti il deposito del suolo asportato. 
Il materiale di scavo viene utilizzato per la costruzione di ter‑
rapieni, colmature e sistemazioni esterne. Il materiale residuo 
deve essere trattato e depositato in ossequio alla vigente 
normativa.

Durante i lavori va adottato il sistema di raccolta diffe‑
renziata dei materiali di risulta e di altri rifiuti in funzione delle 
possibilità di riciclaggio delle singole frazioni.

Articolo 5/59
Durante i lavori occorre adottare tutti i provvedimenti e 

cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzio‑
namento dei luoghi contigui a quelli in cui persiste l’attività. 
È necessario inoltre attuare i provvedimenti di mitigazione 
volti a ridurre le emissioni di polveri, di rumore e di vibrazioni. 
Nel piano di cantiere, contenente la scelta delle tecnologie e 

l’organizzazione del cantiere, vanno riportate in dettaglio le 
soluzioni tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori di 
costruzione, allo scopo di arrecare il minimo disturbo alle aree 
limitrofe (in particolare: rumore, polvere e vibrazioni).

DEROGHE AMMESSE ALL’ATTUAZIONE  
DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Articolo 5/60
Sono ammesse deroghe alle planimetrie delle porzioni 

di edifici sottoterra e del numero di piani interrati, nella misura 
in cui ciò non alteri il concetto urbanistico e di viabilità e non 
pregiudichi le condizioni ambientali.

Sono ammesse variazioni in aumento delle quote di al‑
tezza fino a + 50 cm. La quota del parco giochi polifunzionale 
può adeguarsi a quella di Via Bebler.

Negli spazi all’aperto, rappresentati negli allegati grafici, è 
consentita la costruzione di sentieri pedonali, muri di sostegno, 
scalinate, ecc.

Sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati 
delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, come pure la 
sistemazione delle superfici allo scoperto, dei percorsi pedonali 
e dei parcheggi, se nella fase di predisposizione della docu‑
mentazione progettuale o di costruzione si individuino soluzioni 
tecniche ed economiche più appropriate, le quali non devono 
però compromettere lo stato ambientale presente e futuro 
della zona. Alle medesime condizioni è possibile realizzare 
reti ed impianti sotterranei aggiuntivi onde potenziare le opere 
d’urbanizzazione.

Sono ammesse variazioni conseguenti all’adeguamento 
dei progetti delle infrastrutture stradali nelle zone di contatto 
con gli strumenti urbanistici riferiti a tali zone.

Sono ammesse variazioni di tutte le dimensioni dei fab‑
bricati progettati entro il limite del 10%.

II DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere 

valore, limitatamente alla zona oggetto delle presenti modifi‑
che ed integrazioni, le disposizioni del piano particolareggiato 
riferito a “Giusterna III” – comprensorio tra la strada A e la 
strada B (Bollettino uff., n. 28/92, 11/94, 29/02 e G. U. della 
RS, n. 39/07).

Articolo 7
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato 

riferito a “Giusterna III, comprensorio tra la strada “A” e 
la strada “B”, 2009, sono disponibili alla libera visione del 
pubblico presso l’organo competente del Comune città di 
Capodistria.

Articolo 8
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affi‑

dato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato 
nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di 
Capodistria.

Articolo 9
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N.: 3505‑5/2009 
Capodistria, lì 19 novembre 2009

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.
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LJUBLJANA

4268. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje Tobačne tovarne

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B) in 
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje Tobačne tovarne

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za območje Tobačne tovarne (v nadaljevanju OPPN), ki 
vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor‑

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev na delih območij ure‑
janja VO 2/2 Tobačna, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 3/1 Rožna 
dolina, VI 2/2 FAGG, VS 2/4‑2 Langusova ulica, CS 2/40 Vrtača 
in CS 2/45 Vrtača, ki vključuje odstranitev obstoječih objektov, 
gradnjo novih objektov, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih 
objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin in ureditev za 
igro otrok ter gradnjo, rekonstrukcijo, prestavitve in odstranitve 
prometne, energetske in komunalne infrastrukture.

3.člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične 

načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:

1.1. Izsek iz strateškega prostorskega plana M 1:5000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami ureja‑

nja prostora
2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze‑
mljišč na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze‑
mljišč na geodetskem načrtu M 1:1000

3.5. Načrt členitve površin s prikazom javnega 
dobra in površin v javni rabi na katastrskem 
načrtu M 1:1000
3.6. Načrt členitve površin s prikazom javnega 
dobra in površin v javni rabi na geodetskem 
načrtu M 1:1000

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
rešitev prostorskih ureditev:
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
terena – I. faza M 1:1000
4.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
terena – končna faza M 1:1000
4.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
terena – objekt K M 1:1000
4.4. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
četrte etaže – 1. faza M 1:1000
4.5. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
četrte etaže – končna faza M 1:1000
4.6. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
2. kleti – 1. faza M 1:1000
4.7. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
2. kleti – končna faza M 1:1000
4.8. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
1., 3. in 4. kleti – 1. faza M 1:1000
4.9. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
1., 3. in 4. kleti – končna faza M 1:1000
4.10. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
2. kleti – objekt K M 1:1000
4.11. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
1., 3. in 4. kleti – objekt K M 1:1000
4.12. Značilni prerezi in pogledi M 1:1000
4.13. Prometno‑tehnična situacija, idejna višin‑
ska regulacija – 1. faza M 1:1000
4.14. Prometno‑tehnična situacija, idejna višin‑
ska regulacija – končna faza M 1:1000
4.15. Prometno‑tehnična situacija, idejna višin‑
ska regulacija, intervencijske poti – nivo terena 
– končna faza M 1:1000
4.16. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:1000
4.17. Načrt odstranitve objektov M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana (Dolgoročni 

plan MOL),
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. okoljsko poročilo,
7. program opremljanja.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ve‑
rovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6241 v marcu 
2009.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

1. Obseg

Območje OPPN se nahaja v katastrskih občinah Gradi‑
šče I in Gradišče II. Površina območja znaša 9 ha 59 ar 6 m².
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Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcel‑
nimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: *292, *293, del 177/11, del 
177/3, del 45/2, del 48/16, del 48/18, 48/29, 48/34, 48/35, del 
48/37, del 99/9, 99/25, 99/26, 99/27, 99/29, 99/35, del 99/36, 
del 99/37, 99/45, 99/48, 99/49, del 99/50, 99/51, del 99/55, 
99/56, del 99/57, 99/58, 99/59, 99/60, 99/61, del 99/62, 99/63, 
99/64, 99/65, 99/66, 99/67, 99/68, 99/69, 99/70, 99/71;

– v katastrski občini Gradišče II: del 48/31, *60/4, *608, 
*617, *619, *620, *621, *77/10, *77/11, *77/12, *77/13, *77/14, 
*77/15, *77/16, *77/17, *77/3, *77/4, *77/6, *77/7, *77/8, *77/9, 
del 99/4, del 108/13, del 108/2, del 108/18, del 108/26, 108/28, 
del 108/29, 108/30, del 108/51, 110/3, del 110/4, 110/5, 110/6, 
del 110/7, 110/8, del 168/2, del 168/4, del 168/5, del 168/6, del 
171/3, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/1, 185/10, 185/11, 
185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, del 185/17, 185/18, 
185/19, 185/2, 185/20, 185/21, 185/22, del 185/24, 185/25, 
185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/3, 185/30, 185/31, 185/32, 
185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 185/37, 185/38, 185/39, 185/4, 
185/40, 185/41, 185/42, 185/43, 185/44, 185/45, 185/46, 
185/47, 185/48, 185/49, 185/5, 185/50, 185/51, 185/52, 185/53, 
185/54, 185/55, 185/56, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 187/10, 
187/11, 187/12, 187/13, 187/14, 187/15, 187/16, 187/17, 187/2, 
187/20, 187/21, 187/22, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 
187/8, 187/9, 188/1, 188/2, 188/3, del 188/5, 188/6, del 188/7, 
del 188/8, 189/1, 189/2, 189/4, 189/5, del 189/7, 190/1, del 
190/3, 99/46, del 99/4, 99/50.

Komunalna infrastruktura poteka v območju OPPN ter po 
naslednjih parcelah izven območja OPPN:

– v katastrski občini Gradišče I: 99/33, 99/34, 99/37, 
99/28, 177/2, 171/1, 99/57, 45/2, 171/4, 171/2, 205/2;

– v katastrski občini Gradišče II: 99/51, 171/3, 170/3, 
170/8, 168/4, 168/2, 168/6, 188/5, 188/4, 185/24, 143/17, 
136/1, 110/4, *563, 108/12, 108/26, 99/4, 48/31, 177/9, 53/8, 
54/4, 188/7, 188/8.

2. Meja

Meja območja OPPN se začne na severozahodnem delu 
območja v točki št. 1, ki se nahaja v območju urejanja VS 3/1 na 
zemljišču s parcelno številko 48/31 v katastrski občini Gradišče 
II, in poteka proti severovzhodu do točke št. 2, ki se nahaja na 
zemljišču z isto parcelno številko. V točki št. 2 meja območja 
OPPN spremeni smer in poteka proti jugu prek zemljišča s par‑
celno številko 99/4 do točke št. 3, ki se nahaja v območju ure‑
janja VS 2/5. Od točke št. 3 meja območja OPPN poteka proti 
severovzhodu do točke št. 6 po območju urejanja VO 2/2 in po 
zemljišču s parcelno številko 99/4. V točki št. 6 meja območja 
OPPN spremeni smer in poteka proti severu prek zemljišča s 
parcelno številko 99/4 in po območju urejanja VS 3/1 do točke 
št. 7, ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 48/31. Do 
točke št. 8 meja območja OPPN poteka po zemljišču z isto par‑
celno številko v smeri severovzhoda, kjer spremeni smer in do 
točke št. 9 poteka proti jugu prek zemljišča s parcelno številko 
99/4, ki se nahaja v območju urejanja VO 2/2. V nadaljevanju 
meja območja OPPN poteka proti severovzhodu po zemljišču 
s parcelno številko 99/4 do točke št. 11 in v nadaljevanju po 
severni meji zemljišča s parcelno številko 99/49 ter po severni 
in vzhodni meji zemljišča s parcelno številko 48/29 do točke 
št. 15 in po severni meji zemljišča s parcelno številko 99/50 do 
točke št. 16. Od točke št. 16 meja območja OPPN poteka po 
katastrski občini Gradišče I in po območju urejanja CS 2/40 pro‑
ti jugovzhodu po zemljiščih s parcelnimi številkami 99/9, 177/3 
in 177/11 do točke št. 18. V točki št. 18 meja območja OPPN 
spremeni smer in poteka proti jugu prek zemljišč s parcelnimi 
številkami 177/11, 48/16, 99/50, 48/18, 48/37, 99/37 in 99/36 
do točke št. 46 in v nadaljevanju po vzhodni meji zemljišč s 
parcelnima številkama 99/35 in 99/45 ter po južni meji zemljišč 
s parcelnima številkama 99/45 in 99/48 do točke št. 50, ki se 
nahaja na južni meji zemljišča s parcelno številko 99/60. Od 
točke št. 50 do točke št. 59 meja območja OPPN poteka prek 

zemljišča s parcelno številko 99/62 in po južni meji zemljišča 
s parcelno številko 99/62 do točke št. 60. Med točkama št. 60 
in 63 meja območja OPPN poteka prek zemljišč s parcelnima 
številkama 99/57 in 99/63 ter po območju urejanja CS 2/45, od 
koder poteka proti jugu po zemljišču s parcelno številko 99/57 
in območju urejanja VO 2/2 do točke št. 69 in v nadaljevanju 
po območju urejanja CS 2/45 do točke št. 78 prek zemljišč s 
parcelnimi številkami 99/18, 99/6, 99/57 in 45/2. V tej točki 
meja območja OPPN spremeni smer in poteka proti zahodu po 
območju urejanja VO 2/2 prek zemljišč s parcelnimi številkami 
45/2, 99/57 in 99/55 še v katastrski občini Gradišče I in prek 
dela zemljišča s parcelno številko 190/3 in po južni meji zemlji‑
šča s parcelno številko 189/2 že v katastrski občini Gradišče II 
do točke št. 84. V nadaljevanju meja območja OPPN spremeni 
smer ter poteka proti jugu in po območju urejanja VI 2/2 do 
točke št. 86 prek zemljišč s parcelnimi številkami 189/7, 171/3, 
168/6, 168/5, 168/2 in 168/4. Do točke št. 87 meja območja 
OPPN poteka proti severu, del še v območju urejanja VI 2/2 
in v nadaljevanju po območju urejanja VO 2/2, prek zemljišč 
s parcelnimi številkami 168/4, 168/6, 171/3 in 188/8 do točke 
št. 87. Meja območja OPPN v nadaljevanju ponovno poteka 
proti zahodu prek zemljišč s parcelnimi številkami 188/8, 188/7 
in 188/5 ter po južni meji zemljišč s parcelnimi številkami 
188/1, 188/3, 185/17 in 185/5 do točke št. 99. V nadaljevanju 
meja območja OPPN poteka po območju urejanja VS 2/5 in 
po zemljišču s parcelno številko 185/24 do točke št. 100, kjer 
spremeni smer in proti jugu poteka prek zemljišč s parcelni‑
ma številkama 185/24 in 171/3 do točke št. 101. Od te točke 
meja območja OPPN poteka proti zahodu do točke št. 103 po 
zemljišču s parcelno številko 171/3 in po območju urejanja VS 
2/4‑2. V točki št. 103 meja območja OPPN spremeni smer in 
poteka proti severu prek zemljišč s parcelnimi številkami 171/3, 
108/29 in 108/51 do točke št. 104, ki se že nahaja v območju 
urejanja VS 2/5. Od točke št. 104 meja območja OPPN pote‑
ka proti vzhodu po južni meji zemljišč s parcelnimi številkami 
108/44, 108/3, 108/55, *405, *563 in 110/4 do točke št. 112 in v 
nadaljevanju prek zemljišča s parcelno številko 110/4 do točke 
št. 114, od koder poteka proti severu po zahodni meji zemljišč 
s parcelnima številkama 110/3 in 108/28 do točke št. 119, po 
zemljišču s parcelno številko 108/13 do točke št. 122 in v na‑
daljevanju znova po zahodni meji zemljišča s parcelno številko 
108/28 do točke št. 132. Od točke št. 132 meja območja OPPN 
poteka po zemljiščih s parcelnimi številkami 108/26, 108/2 in 
99/4 do izhodiščne točke št. 1, ki se nahaja v območju urejanja 
VS 3/1.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordina‑
tami lomnih točk obodne parcelacije po Gauss‑Kruegerjevem 
koordinatnem sistemu.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov 
št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.2. 
»Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«, št. 3.3. »Načrt 
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem načr‑
tu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč 
na geodetskem načrtu«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

S predvidenimi posegi bodo urejeni peš, kolesarski in 
motorni prometni dostopi in povezave območja.

Območje bo proti mestu odprto z glavnim trgom T1 ob 
Bleiweisovi cesti. Za peš navezavo osrednjega dela območja 
na ostale dele mesta bo v nadaljevanju trga T1 urejen nov 
nivojski prehod za pešce prek Bleiweisove ceste v smeri Lev‑
stikove ulice.

Ob Bleiweisovi cesti, Oražnovi ulici in nadzemnem delu 
nove Tobačne ulice bodo urejeni obojestranski hodniki za pe‑
šce. Dostop do obeh strani obstoječe železniške postaje bo 
omogočen tudi skozi podhod pod železniško progo.
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Z ureditvijo podhoda pod železniško progo bo zagotovlje‑
na peš povezava z Rožno dolino, s podhodom pod Tržaško 
cesto s povezavo na južno stran pa nemotena komunikacija 
v smeri Mirja, Trga Mladinskih delovnih brigad (v nadaljevanju 
MDB) in Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Za prometno navezavo območja na obodne ceste bo 
urejena nova Tobačna ulica vzdolž železniške proge kot dvo‑
pasovna, dvosmerna cesta z navezavo na Bleiweisovo cesto 
in Oražnovo ulico. V nadzemnem delu nove Tobačne ulice bo 
urejen obojestranski hodnik za pešce, ki bo prek semaforizira‑
nega križišča z Bleiweisovo cesto navezan na ulico Vrtača.

Zaradi povečanega prometa na Oražnovi ulici bo le‑ta 
preurejena. Za navezavo območja na Bleiweisovo cesto, Ora‑
žnovo ulico in Tržaško cesto bodo obstoječa križišča preureje‑
na v zmogljivejša polna nivojska križišča.

Ob Tržaški cesti sta že urejeni obojestranski postajališči 
mestnega linijskega prevoza potnikov, ob Bleiweisovi cesti 
pa bosta z uvedbo nove proge po Bleiweisovi cesti urejeni 
novi obojestranski postajališči mestnega linijskega prevoza 
potnikov.

Kolesarski promet z obravnavanega območja bo navezan 
na Tržaško cesto in na Bleiweisovo cesto. Obojestranska kole‑
sarska steza bo urejena ob Oražnovi ulici, po kateri bo mogoč 
dostop do kolesarske steze na Tržaški cesti in skozi podhod v 
Rožno dolino.

Po celotni dolžini Tržaške ceste poteka obstoječa kole‑
sarska steza. Ob Bleiweisovi cesti bo od križišča Trga MDB 
do nadvoza nad Erjavčevo cesto urejena obojestranska ko‑
lesarska steza. Pri nadvozu je na severni strani že zgrajeno 
stopnišče, ki predstavlja vertikalno povezavo med Bleiweisovo 
in Erjavčevo cesto. Na južni strani bo za dostop do Erjavčeve 
ceste urejeno novo stopnišče s stransko klančino za kolesarje, 
namenjeno le kontroliranemu spuščanju koles za navezavo na 
Erjavčevo cesto.

Območje bo nova četrt mestnega središča z značilno 
raznovrstno ponudbo programov z mešanjem različnih dejav‑
nosti.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
so razvidne iz grafičnega načrta št. 2.1. »Vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen
(dopustni posegi znotraj OPPN)

Na območju OPPN so dopuščeni naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– gradnja, rekonstrukcija, prestavitve in odstranitve pro‑

metne, komunalne, energetske in druge gospodarske infra‑
strukture,

– posegi na obstoječih objektih, kot so rekonstrukcije in 
spremembe namembnosti.

9. člen
(namembnost znotraj območja OPPN)

Območje OPPN je sestavljeno iz 10 prostorskih enot – 
P1, P2, P3, C1, C2, C3, C4‑a, C4‑b, C5 in C6.

V prostorski enoti P1 bodo objekti namenjeni poslov‑
no‑upravnim, bivalnim, oskrbnim, trgovskim, kulturnim, vzgoj‑
no‑izobraževalnim in športno‑rekreativnim programom ter pri‑
padajočemu parkiranju in postavitvi RTP.

V prostorski enoti P2 so obstoječi objekti pretežno name‑
njeni bivanju. V objektu 26 pa je lahko dopolnjeno tudi z mirnimi 
dejavnostmi in dejavnostmi družbenega pomena oziroma rabo, 
ki je prilagojena lastnostim objekta in ga ne ogroža.

V prostorski enoti P3 je predviden elektroenergetski 
objekt RTP.

V prostorskih enotah C1, C2 in C3 je treba preurediti dele 
obstoječih obodnih cest, v prostorskih enotah C4‑a, C4‑b in 

C5 urediti podhode pod železniško progo in Tržaško cesto, v 
prostorski enoti C6 pa je načrtovana nova Tobačna ulica, ki bo 
deloma potekala pod nivojem terena in bo omogočala dostope 
v garažni del objektov.

PROSTORSKA ENOTA P1
NOVI OBJEKTI
Objekti A, B, C, D, E, F in G
Dopustne dejavnosti so:

112 Večstanovanjske stavbe
1122 Tri‑ in večstanovanjske stavbe

11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbova‑
nimi stanovanji

113 Stanovanjske stavbe za posebne namene
1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene

121 Gostinske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice

122 Upravne in pisarniške stavbe:
1220 Upravne in pisarniške stavbe

12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejav-
nosti

12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišče
12304 Stavbe za druge storitvene dejav‑
nosti: le tiste, ki jih je glede na vplive na 
okolje mogoče umestiti v območja me‑
šane rabe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znan‑
stvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane: le telovadnice, 
fitnes, igrišča za squash

127 Druge nestanovanjske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov: le kapela, molilnica

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektron-
skih komunikacij

1242 12420 Garažne stavbe.

V pritličnih etažah umestitev stanovanj ni dovoljena.
V objektih F in G je poleg naštetega dopuščena tudi 

dejavnost 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev.

V celotni kletni etaži je dopuščena namembnost parkira‑
nja, skladiščenja, shramb za stanovanja in površin servisnih in 
tehničnih prostorov, dopuščena je tudi ureditev avtopralnice.

Na lokaciji južno od objekta G je v kletnih etažah RTP.

Objekt H
Na lokaciji objekta H so dopuščene dejavnosti kulturnega, 

kongresnega, gostinskega in športnega programa:
121 Gostinske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in točilnice
122 Upravne in pisarniške stavbe

1220 Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
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12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za druge storitvene dejav‑
nosti: le tiste, ki jih je glede na vplive na 
okolje mogoče umestiti v območja me‑
šane rabe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12650 Športne dvorane: le telovadnice, 
fitnes, igrišča za squash

127 Druge nestanovanjske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov: le kapela, molilnica.

Objekt K
Objekt K je namenjen poslovno‑trgovskim programom 

oziroma hotelu s kongresno ponudbo.
Dopustne dejavnosti so:

121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev
12112 Gostilne, restavracije in točilnice

122 Upravne in pisarniške stavbe
1220 Upravne in pisarniške stavbe

12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejav‑
nosti: le tiste, ki jih je glede na vplive na 
okolje mogoče umestiti v območja meša‑
ne rabe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znan‑
stvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane: le telovadnice, 
fitnes, igrišča za squash

127 Druge nestanovanjske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obre‑
dov: le kapela, molilnica

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektron-
skih komunikacij

1242 12420 Garažne stavbe.

Objekt K bo funkcionalno navezan na obstoječi objekt 27.
OBSTOJEČI OBJEKTI
Objekti 27, 2, 5, 6, 9A, 9B, 17, 23, 24 in 25
V ohranjene prenovljene objekte bodo umeščene pred‑

vsem kulturne in upravne dejavnosti. Enako velja za objekt 1 
do izgradnje objekta H. Lokacija Tobačnega muzeja mora biti 
v enem izmed objektov kulturne dediščine.

Dopustne dejavnosti so:
121 Gostinske stavbe

12112 Gostilne, restavracije in točilnice
122 Upravne in pisarniške stavbe

12201 Stavbe javne uprave

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za druge storitvene dejav‑
nosti: le tiste, ki jih je glede na vplive na 
okolje mogoče umestiti v območja meša‑
ne rabe

126 Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12620 Muzeji in knjižnice
12630 Stavbe za izobraževanje in znan‑
stvenoraziskovalno delo
12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane: le telovadnice, 
fitnes, igrišča za squash

127 Druge nestanovanjske stavbe
12721 Stavbe za opravljanje verskih obre‑
dov: le kapela, molilnica.

PROSTORSKA ENOTA P2
Dopustne dejavnosti so:

112 Večstanovanjske stavbe
1122 Tri‑ in večstanovanjske stavbe.

Pogojno so ob upoštevanju tudi drugih pogojev tega od‑
loka v objektu 26 dopuščene tudi dejavnosti za zadovoljevanje 
vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev območja:

12301 Trgovske stavbe ali lokali do 
450 m2

12304 Stavbe oziroma lokali za druge 
storitvene dejavnosti: le poslovne in 
obrtne dejavnosti do 150 m2

12112 Gostilne do 250 m2; bifeji, točilni‑
ce, bari do 30 m2

12120 Druge gostinske stavbe za kratko‑
trajno nastanitev
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
12203 Druge upravne in pisarniške 
stavbe.

PROSTORSKA ENOTA P3
V prostorski enoti bo zgrajen nov objekt, ki bo namenjen 

oskrbi z električno energijo – RTP Vrtača.
Dopustne dejavnosti so:

222 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroener-
getski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja

22140 Prenosni elektroenergetski vodi
22240 Distribucijski elektroenergetski 
vodi in distribucijska komunikacijska 
omrežja.

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

V južnem delu prostorske enote P1 so ohranjeni obsto‑
ječi objekti ob Tržaški cesti (23, 24 in 25), objekta 17 in 2 ter v 
osrednjem delu območja objekti 5, 6, 9A in 9B, za objekt št. 27 
pa je dopuščena izvedba integralne rekonstrukcije. V severnem 
delu P1 je predvidena odstranitev obstoječih objektov (stano‑
vanjskih in poslovnih objektov, skladišč, delavnic, vratarnice in 
prizidav). Na pridobljenem prostoru je zasnovanih sedem novih 
objektov. Vzhodno od objekta 27 vzdolžno ob Bleiweisovi cesti 
je zasnovan objekt K, ki je s podstavkom povezan z objektom 
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27 v nivoju kleti, pritličja, nadstropja in/ali mansarde objekta 
27. Pod novo predvidenimi nadzemnimi objekti in ob njih so 
v štirih podzemnih etažah načrtovana parkirišča s pomožnimi 
prostori. Vzhodno od ohranjenih obstoječih objektov 5 in 6 
bo ob Bleiweisovi cesti urejen trg T1. Med objekti 9A, 9B in 
17 bo pod nivojem notranjega trga T2 zgrajen večnamenski 
objekt pravokotne oblike. V smeri sever‑jug bo vzpostavljena 
osrednja pešpot, ki bo omogočala navezavo in vključitev ob‑
močja v širši mestni prostor. V prostoru severno od objektov 
in med železnico je načrtovana nova ulica C6, ki bo delno 
potekala pod nivojem terena. Na vzhodni strani bo navezana 
na Bleiweisovo cesto C1, na zahodni strani pa na Oražnovo 
ulico C2. Na nivoju terena nad novo ulico bo urejena odprta 
javna površina – trg T3.

Obstoječi garažni niz ob meji med P1 in P2 (z oznako 
zemljišč za gradnjo Z7 in Z8) bo odstranjen. Na tem mestu 
bo urejen zeleni pas z drevoredom, dopuščena pa je tudi 
možnost gradnje nadomestnega enotno oblikovanega niza 
garaž z zeleno streho ali ureditve zunanjih parkirnih mest z 
zasaditvijo vsaj enega drevesa na štiri parkirna mesta.

V prostorski enoti P2 so obstoječi objekti ohranjeni.
V prostorski enoti P3 je na mestu odstranjene TP zasno‑

vana RTP – transformatorski del, ki bo pod Bleiweisovo cesto 
povezana z RTP – stikališčni del v P1.

PROSTORSKA ENOTA P1
Parter v območju je namenjen skupnim površinam novih 

objektov in površinam v javni rabi. V vsem območju bodo od‑
prti prostori za zagotovitev prostorov za srečevanje in druže‑
nje, predvsem na stičiščih več različnih rab. Zunanje površine 
okoli novih objektov bodo organizirane kot heterogeni odprti 
prostori različnih meril, programov in značajev ter bodo pove‑
zane v mrežo z obstoječimi.

V območju so načrtovani trije večji odprti prostori:
– T1 »Tobačni trg« je ob Bleiweisovi cesti, ob kateri bo 

zeleni pas na klančini zasajen z drevjem, tlakovani del pa bo 
namenjen občasnim prireditvam in druženju na prostem.

– T2 je notranji trg, ki poudarja osno zasnovo historič‑
nega objekta Tobačne tovarne. V osi obstoječega objekta je 
predvideno monumentalno stopnišče, ki bo povezovalo trg s 
kletnim kulturnim in spremljevalnim programom.

– T3 je na severni strani območja ob železnici. Na vzho‑
dni strani bodo urejeni dostopi do železniškega postajališča. 
Ob železnici bo zasajen drevored.

Neposredno na zahodni strani obstoječih objektov 27, 5 
in 6 ter med novima objektoma E in F bo urejena peš pove‑
zava sever‑jug, ki se bo iztekala na južni strani v podhod pod 
Tržaško cesto, na severni strani pa v podhod pod železniško 
progo.

Objekti v prostorski enoti P1 so lahko med seboj pove‑
zani z nadzemnimi komunikacijami v 1. nadstropju na treh 
lokacijah (povezava B–C, D–E in C–9B), najmanjša svetla 
višina premostitve od urejenega terena je 3,5 m. Nadzemska 
komunikacija med objektoma C in 9B je dopuščena le izje‑
moma, če so potrebne funkcionalne povezave obeh objektov 
zaradi sorodne rabe obeh objektov.

Vsi novi objekti v prostorski enoti bodo v podzemnem 
delu povezani s skupnimi kletnimi etažami.

V območju je obvezna ureditev otroškega vrtca z vsaj šti‑
rimi oddelki. Vrtec bo umeščen v obstoječi ustrezno preurejeni 
objekt št. 2. Zagotoviti je treba najmanj 1250 m2 sklenjenih 
zunanjih površin.

NOVI OBJEKTI
Objekti A, B, C, D, E, F in G
V severnem delu prostorske enote bo umeščenih sedem 

objektov s »podstavki« in desetimi različno visokimi stolpnica‑
mi s pravokotno tlorisno obliko. Stolpnice se bodo dvigovale iz 
sedmih dvoetažnih »podstavkov« nepravilne večkotne tlorisne 
oblike in različnih velikosti. Strehe »podstavkov« morajo biti 
v naklonu, smeri so razvidne iz grafičnih načrtov. Na stre‑
hah »podstavkov« bodo ureditve za igro otrok, ozelenitve 

in druge ureditve, namenjene prostemu času in druženju 
stanovalcev.

Objekt H
Pod notranjim trgom T2 bo umeščen večnamenski prostor 

pravokotnih oblik, ki bo lahko povezan s kletjo objektov 9A in 
9B in trgom T2 nad objektom.

Objekt K
V jugovzhodnem delu prostorske enote P1 bo umeščen 

objekt pravokotne tlorisne oblike, sestavljen iz dveh delov. Nižji 
in širši del objekta oziroma »podstavek« bo povezan z obsto‑
ječim objektom 27 v novo celoto. Višji del nad podstavkom je 
načrtovan kot ožji del stavbe oziroma »lamela« ob Bleiweisovi 
cesti.

OBSTOJEČI OBJEKTI
Objekti 2, 5, 6, 9A in 9B
V osrednjem delu prostorske enote P1 so obstoječi objekti 

označeni z oznakami 2, 5, 6, 9A in 9B in bodo ohranjeni v 
osnovnem tlorisnem in višinskem gabaritu. Lahko so rekon‑
struirani in prenovljeni glede na namembnost objekta v smislu 
vzpostavitve stanja v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki 
jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Ljubljana. Sekundarne prizidke oziroma že degradirane 
dele varovanih objektov dediščine je treba odstraniti oziroma 
preoblikovati v skladu z idejnim projektom celostne zunanje 
ureditve območja.

Višinski gabarit bo ohranjen, mogoče so funkcionalne 
posodobitve objektov v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in 
kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne de‑
diščine Slovenije. Za osvetlitev podstrešnih prostorov so lahko 
uporabljeni strešni elementi, poenoteni za celotno območje.

Zasnova objektov 5 in 6 omogoča povezavo z novim 
glavnim Tobačnim trgom T1.

Hall objekta 9B bo omogočal prehajanje pešcev skozi 
objekt iz notranjega trga T2 v polje stanovanjskih stolpnic v 
zaledju.

Mansardi objektov 9A in 9B je dopuščeno uporabiti za 
poslovno namembnost in ateljeje (umetnikov delovni prostor 
z možnostjo bivanja) in podobno rabo, če je le‑ta prilagojena 
njunim lastnostim in ne ogroža konstrukcije strehe. Mansarde 
objektov 2, 5 in 6 je dopuščeno uporabiti v skladu z dopustno 
namembnostjo objektov, če je le‑ta prilagojena njihovim lastno‑
stim in ne ogroža konstrukcije strehe.

Pod notranjim trgom T2 bo večnamenski prostor za re‑
kreacijske, kulturne in druge družbene dejavnosti, ki je lahko 
povezan s kletjo objektov 9A in 9B. Kulturna dejavnost v pritličju 
objektov 9A in 9B bo povezana s trgom T2 oziroma galerijo na 
prostem.

Objekt 1
Med objektoma 17 in 9AB bo ohranjen obstoječi objekt 1. 

Lahko je prenovljen glede na dopustno namembnost objekta. 
Mansardo objekta je dopuščeno uporabiti v skladu z dopustno 
namembnostjo objekta, če je le‑ta prilagojena njenim lastnostim 
in ne ogroža konstrukcije strehe.

Ob zgraditvi objekta H je dopuščena odstranitev objek‑
ta 1.

Objekt 27
Obstoječi objekt 27 bo s »podstavkom« objekta K pove‑

zan v novo celoto in bo z njim lahko programsko povezan. Po‑
vezava je mogoča v delu objekta (klet, pritličje, nadstropje in/ali 
mansarda) na način, ki bo vizualno ohranil prvotno paviljonsko 
zasnovo kompleksa.

Dopuščena je izvedba integralne rekonstrukcije objekta 
(delna odstranitev in nadomestitev objekta) pod pogoji pristoj‑
nega organa za področje varstva kulturne dediščine.

Objekti 17, 23, 24 in 25 so objekti kulturne dediščine, ki 
bodo ohranjeni. Dovoljena so vzdrževalna dela in rekonstruk‑
cije. Mansardo objekta 17 je dopuščeno uporabiti za poslovno 
namembnost in ateljeje (umetnikov delovni prostor z možno‑
stjo bivanja) in podobno rabo, če je le‑ta prilagojena njenim 
lastnostim in ne ogroža lesene konstrukcije strehe, mansarde 
objektov 23, 24 in 25 pa je dopuščeno uporabiti v skladu z 
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dopustno namembnostjo objektov, če je le‑ta prilagojena nji‑
hovim lastnostim in ne ogroža lesene konstrukcije ostrešja. Na 
objektih bodo skladno s kulturnovarstvenimi pogoji odstranjeni 
vsi sekundarno izvedeni prizidki oziroma bodo le‑ti funkcio‑
nalno posodobljeni s sodobnimi arhitekturnimi pristopi. Za vse 
posege v objekte je treba upoštevati kulturnovarstvene pogoje 
in pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

PROSTORSKA ENOTA P2
Objekti 26, 31, 32, 33, 34 in 35 so obstoječi objekti, ki 

bodo ohranjeni. Dovoljena so vzdrževalna dela in rekonstrukci‑
je. Objekt 26 je objekt kulturne dediščine, zato je za vse posege 
v njegovo konstrukcijo, zunanjščino in skupne prostore treba 
upoštevati kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturnovar‑
stveno soglasje. Mansardo je dopuščeno uporabiti v skladu z 
dopustno namembnostjo objekta, če je le‑ta prilagojena njenim 
lastnostim in ne ogroža lesene konstrukcije ostrešja.

V objektu 26 je mogoče urediti dopustne dejavnosti pod 
pogojem, da so zagotovljene potrebne površine za normalno 
funkcioniranje objekta, vključno z zadostnimi parkirnimi površi‑
nami za potrebe objekta in dejavnosti.

PROSTORSKA ENOTA P3
V prostorski enoti P3 bo zgrajen transformatorski del raz‑

delilne transformatorske postaje. Objekt RTP bo zidan objekt s 
pravokotno tlorisno obliko in z ravno streho. Na zahodni strani 
bo urejen servisni dovoz z Bleiweisove ceste. Okoli objekta 
RTP mora biti urejena zelenica proti Bleiweisovi cesti zasajena 
z grmovnicami.

PROSTORSKA ENOTA C1
V prostorski enoti C1 je Bleiweisova cesta. Ohranjena 

bo v obstoječi trasi, na obeh straneh bosta urejena hodnik za 
pešce in kolesarska steza, za križiščem s Tobačno ulico bosta 
urejeni avtobusni postajališči.

PROSTORSKA ENOTA C2
V prostorski enoti C2 je Oražnova ulica. Ohranjena bo v 

obstoječi trasi, na obeh straneh bosta urejena hodnik za pešce 
in kolesarska steza. Na vzhodni strani bo na celotni dolžini 
urejeno vzdolžno parkiranje. V zelenem pasu na vzhodni strani 
hodnika za pešce bo na celotni dolžini zasajen drevored.

PROSTORSKA ENOTA C3
V prostorski enoti C3 je del Tržaške ceste. Na Tržaški 

cesti bo v križišču z Oražnovo ulico in C2 urejen pas za levo 
zavijanje na Oražnovo ulico.

PROSTORSKI ENOTI C4‑a IN C4‑b
V prostorski enoti C4‑a bo pod železniško progo urejen 

podhod za pešce. Dostop do podhoda bo urejen z nivoja tere‑
na – trga T3 v nadaljevanju osrednje pešpoti. Skozi podhod bo 
urejen dostop do železniških postajališč in do Ceste v Rožno 
dolino.

V prostorski enoti C4‑b poteka v nadaljevanju Oražnove 
ulice proti severu podhod pod železniško progo za pešce in 
kolesarje, podhod bo preurejen.

PROSTORSKA ENOTA C5
V prostorski enoti C5 bo urejen podhod za pešce pod 

Tržaško cesto. Dostop do podhoda bo urejen v nadaljevanju 
osrednje pešpoti.

PROSTORSKA ENOTA C6
V prostorski enoti C6 bo urejena nova Tobačna ulica, ki bo 

deloma potekala pod nivojem terena. Pred križiščema z Ora‑
žnovo ulico in Bleiweisovo cesto bo na nivo terena dvignjena 
prek klančin. Na sredinskem, nadkritem delu bo urejen trg T3. 
Med novo Tobačno ulico in železnico bo urejen zeleni pas.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta raz‑
vidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situ‑
acija – nivo terena – 1. faza«, št. 4.2. »Arhitektonsko zazidalna 
situacija – nivo terena – končna faza«, št. 4.3. »Arhitektonsko 
zazidalna situacija – nivo terena – objekt K«, št. 4.4. »Arhitek‑
tonsko zazidalna situacija – nivo četrte etaže – 1. faza«, št. 4.5. 
»Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo četrte etaže – končna 
faza«, št. 4.6. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti 
– 1. faza«, št. 4.7. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
2. kleti – končna faza«, št. 4.8. »Arhitektonsko zazidalna situa‑

cija – nivo 1., 3. in 4. kleti – 1. faza«, št. 4.9. »Arhitektonsko za‑
zidalna situacija – nivo 1., 3. in 4. kleti – končna faza«, št. 4.10. 
»Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti – objekt K« 
in št. 4.11. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 1., 3. in 
4. kleti – objekt K«.

11. člen
(postavitev enostavnih objektov)

V območju OPPN je dovoljeno postaviti naslednje eno‑
stavne objekte:

– začasne objekte, namenjene sezonski turistični ponud‑
bi, in objekte, namenjene prireditvam:

– gostinski vrtovi brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij 
in ograj ter talnih podestov,

– prodajni ali reklamni kioski v času prireditev;
– spominska obeležja:

– kip oziroma spomenik,
– spominska plošča;

– urbano in mikro urbano opremo:
– oprema za kontrolo dostopa (dvižne rampe, količ‑

ki …),
– skulpture ali druge prostorske instalacije,
– vodni motivi,
– površine za oglaševanje (npr. plakatni stebri, sa‑

mostoječe table ipd.), ki jih je treba umestiti na sprejemljive 
mikrolokacije v skladu z rabo, predvideno ureditvijo in drugimi 
predpisi,

– enotno oblikovan usmerjevalni sistem, namenjen pe‑
šcem (table ipd.),

– drogovi za zastave (npr. pred institucijami oziroma v 
sklopu javnih površin),

– stojala za kolesa (pokrita in nepokrita).
Poleg naštetega je v območju prostorske enote P1 do‑

voljena tudi začasna postavitev opreme za izvajanje razstav, 
predstav in prireditev ter drugih prostorskih instalacij.

Mikro urbana oprema mora biti oblikovana enotno za celo 
območje in je zanjo treba izdelati načrt. Mikro urbana oprema 
mora vključevati tudi elemente tehniške dediščine, ki so del 
objektov, predvidenih za odstranitev.

Postavitev mora upoštevati zahteve intervencije. Eno‑
stavni objekti ne smejo biti postavljeni na intervencijskih po‑
vršinah.

12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

NOVI OBJEKTI
Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti za 

vse objekte in ureditve v prostorski enoti P1 usklajena.
Fasade objektov morajo biti zasnovane s kakovostnimi 

in trajnimi materiali. Strehe so lahko ravne ali pod blagim na‑
klonom, v terasnem delu pohodne. Ograje balkonov in pergol 
morajo biti oblikovane enotno. Izvedba vseh sistemov odvo‑
dnjavanja meteornih voda (odtočne cevi) pri novogradnjah ni 
dovoljena vidno na fasadah objektov. Ovoji fasad nestanovanj‑
skih delov pritličij in prvih nadstropij (»podstavkov«) stolpnic 
ter povezovalni mostovži med objekti morajo biti transparentni, 
vendar v taki meri, da izpolnjujejo zakonska določila o učinkoviti 
rabi energije. Ograja na strehi »podstavkov« mora biti umaknje‑
na od roba objekta navznoter za najmanj 2 m.

Dimenzije in druge karakteristike izveskov na fasadi za 
potrebe označevanja objektov in programov morajo biti di‑
menzijsko določene v odnosu do pešca in oblikovane enotno. 
Projektant določi velikost in lokacije v fazi izdelave projektne 
dokumentacije.

Oblikovanje objekta K+27:
»Podstavek« objekta K mora imeti fasado oblikovano z 

enotnim materialom. V povezavi z objektom 27 mora tvoriti 
oblikovno celoto. Južni in severni gabarit povezovalnega dela 
morata biti odmaknjena od gabarita objekta 27 vsaj 4 m v no‑
tranjost. Pri vzpostavitvi povezave je treba ohraniti paviljonsko 
zasnovo kompleksa.
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Pri objektu 27 gre za integralno rekonstrukcijo. Za poseg 
je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Drugo oblikovno celoto tvorijo nadstropja (od kote tlaka 
1. nadstropja do venca objekta). Ovoj fasade nadstropij mora 
biti v največji meri transparenten z izjemami, kot so tehnični 
elementi za prezračevanje, pridobivanje sončne energije ali 
svetlobni znaki z enotnim principom aplikacije sporočila, vendar 
v taki meri, da izpolnjuje zakonska določila o učinkoviti rabi 
energije.

OBSTOJEČI OBJEKTI
Pri prenovi obstoječih varovanih objektov kompleksa To‑

bačne tovarne je treba ohraniti videz zunanjščine, v notranj‑
ščini pa v čim večji možni meri izkoristiti podporno stebrno 
konstrukcijo. Vsaj v delu posameznih objektov je treba ohraniti 
razsežnost dvoranskih prostorov in prikazati posamezne kon‑
strukcijske elemente (litoželezni stebri, kamnite konzole, odprta 
ostrešja in zidani podporniki).

Za vse posege v objekte je treba upoštevati kulturnovar‑
stvene pogoje in pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

13. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Za ureditev zunanjih površin je treba pripraviti idejni pro‑
jekt za celostno ureditev zunanjih površin, ki bo izhodišče za 
izvajanje ureditev. Pri oblikovanju mikro urbane opreme je 
treba uporabiti ovrednotene arhitekturne elemente odstranje‑
nih objektov kulturne dediščine. Osrednje pešpoti, ploščadi in 
klančine morajo biti urejene kot tlakovane površine, opremlje‑
ne z osnovno mikro urbano opremo in primerno osvetljene. 
Parkovne površine je treba zasaditi z drevesi in grmovnicami. 
Počivališča, ureditve za igro otrok in elementi mikro urbane 
opreme morajo biti oblikovno usklajeni. Raščen teren mora biti 
zasajen z visoko drevesno vegetacijo. V pasu med železnico 
in tlakovano ploščadjo je treba zasaditi drevored. Na mestu od‑
stranjenega garažnega niza je treba urediti zeleni pas z drevo‑
redom oziroma na vsaka štiri parkirna mesta zasaditi drevo. V 
primeru, da bo zgrajen nadomestni enotno oblikovan niz garaž, 
mora biti streha garaž urejena kot zelena površina.

Elementi zunanje ureditve (v nadaljevanju: ZU) »Tobačni 
trg« – T1:

– pas fiksne mikro urbane opreme vsebuje klopi, ki so 
lahko lesene, betonske, kamnite ali kovinske iz nerjavnega 
jekla ali v črni oziroma temni izvedbi, in svetilke na drogovih, 
visokih najmanj 5,00 m,

– pas za prireditve vsebuje v tlaku izpisan napis 
»TOBAČNA«,

– zeleni pas je urejen v naklonu od ceste proti trgu z za‑
saditvijo dreves in z urejenimi potmi.

Elementi ZU notranjega trga – T2:
– površina nad objektom H je urejena kot tlakovana povr‑

šina, opremljena z urbano opremo,
– stojala za kolesa so v celoti kovinska: iz nerjavnega 

jekla ali v črni oziroma temni izvedbi, obdelava je enotna,
– zeleni pas je urejen z zasaditvijo dreves proti objektu 

17.
Do zgraditve objekta H je treba okoli objekta 1 urediti 

tlakovano površino z mikro urbano opremo, dopuščena je po‑
stavitev prostorskih instalacij.

Elementi ZU trga ob železnici – T3:
– pas fiksne mikro urbane opreme vsebuje klopi oziroma 

večnamenske intervencije, namenjene sedenju, igri, ki so lahko 
lesene, betonske, kamnite ali kovinske (črna ali siva izvedba), 
in svetilke,

– stojala za skuterje in kolesa so v celoti kovinska: iz 
nerjavnega jekla ali v črni oziroma temni izvedbi, obdelava je 
enotna.

Drugi elementi ZU prostorske enote P1 so:
– zeleni otoki krožne oblike s premeri od 7,00 m do 

15,00 m. Na zunanjem robu jih zaključuje klop. Klop je lahko 
lesena, betonska, kamnita ali kovinska (črna ali siva izvedba). 
Pod klopjo je vir svetlobe. Zemljina je od roba klopi konično 

dvignjena nad koto terena najmanj 1,00 m, znotraj oboda sta 
zasajeni drevje in grmičevje. Otok je lahko osvetljen,

– območje za igro otrok,
– vodni element je obdelan le v tlaku oziroma z robnikom 

do 0,60 m nad koto tlaka,
– vrtovi gostinskih lokalov so široki do 4,00 m,
– stojala za skuterje in kolesa so v celoti kovinska: iz 

nerjavnega jekla ali v črni oziroma temni izvedbi.
Zunanja stopnišča za dostop v kletno etažo morajo biti 

ustrezno zavarovana.
Drugi elementi mikro urbane opreme, ki niso prikazani na 

grafičnih prilogah:
– koši za smeti so kovinski v črni barvi oziroma temno 

sivih odtenkih,
– svetilke so lahko integrirane v fasado objektov ali so 

lahko na drogovih, visokih največ 3,00 m,
– klopi so lahko lesene, betonske, kamnite ali kovinske 

(barvane v črno barvo ali v temno sive odtenke),
– elementi tehnične dediščine, ki so del objektov, predvi‑

denih za odstranitev.
Strehe »podstavkov« A, B, C, D, E, F IN G so zelene 

funkcionalne površine objektov, intenzivno zazelenjene s travo, 
grmičevjem in z visokodebelnim drevjem, visokim okoli 7,00 m. 
Najmanjša debelina zemljine je 0,40 m. Na mestih, kjer so 
visokodebelna drevesa – pri »podstavkih« B, D, F in G, mora 
biti najmanj ena skupina vsaj petih dreves na eno streho, pri 
ostalih najmanj dve skupini z vsaj petimi drevesi na eno streho 
– se zagotovi debelina zemljine najmanj 1,00 m. Vsaka streha 
ima vsaj en prostor namenjen igri otrok, starih do 12 let, z vsaj 
petimi igrali. »Podstavek« je zavarovan z ograjo, ki omogoča 
varno gibanje oseb.

Na območju P1 je treba zagotoviti najmanj 15 m2 zelenih, 
igralnih in športnih površin na stanovanje.

Za potrebe vrtca je treba zagotoviti zunanje površine, 
urejene v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Za vrtec v 
objektu št. 2 je dopuščeno ob objektu št. 2 za program vrtca 
urediti osem mest za dovoz otrok in dostavo.

14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

1. Tlorisni gabariti

PROSTORSKA ENOTA P1
NOVI OBJEKTI
»Podstavki« so nepravilne oblike v okviru naslednjih di‑

menzij:
 »podstavek« objekta A: 45,10 x 65,60 m
 »podstavek« objekta B: 45,10 x 41,60 m
 »podstavek« objekta C: 45,10 x 73,60 m
 »podstavek« objekta D: 45,10 x 37,60 m
 »podstavek« objekta E: 45,10 x 73,60 m
 »podstavek« objekta F: 42,70 x 45,60 m
 »podstavek« objekta G: 45,10 x 49,60 m.

Stolpnice 1A, 2A, 3B, 4C, 5C, 6D, 7E, 8E, 9F in 10G: 
18,50 x 25,60 m

Objekt H: 68,00 x 32,00 m.
Objekt K
– dolžina objekta lamele je 57,00 m, dolžina povezoval‑

nega dela največ 49,00 m
– širina »podstavka« je 28,55 m
– širina lamele: 16,00 m.
Tlorisni gabariti objektov stolpnic ter objektov H in K do‑

ločajo osnovno zunanjo linijo fasade.
OBSTOJEČI OBJEKTI
Objekt 2:  57,00 x 15,25 m
Objekt 5: 36,20 x 15,10 m
Objekt 6:  36,50 x 15,10 m
Objekt 9A in 9B: 113,75 x 56,95 m
Objekt 27: 57,00 x 15,25 m
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Objekt 17:  114,10 x 57,20 m
Objekt 23: 39,10 x 14,60 m
Objekt 24:  18,10 x 11,60 m
Objekt 25:  15,30 x 11,60 m.

PROSTORSKA ENOTA P3
Objekt RTP Vrtača – transformatorski del: 24,00 x 

10,00 m.
Tlorisni gabariti so razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. 

»Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena – 1. faza«, 
št. 4.2. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena – 
končna faza«, št. 4.3. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
terena – objekt K«, št. 4.4. »Arhitektonsko zazidalna situacija 
– nivo četrte etaže – 1. faza«, št. 4.5. »Arhitektonsko zazidalna 
situacija – nivo četrte etaže – končna faza«, št. 4.6. »Arhitek‑
tonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti – 1. faza«, št. 4.7. »Ar‑
hitektonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti – končna faza«, 
št. 4.8. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 1., 3. in 4. kleti 
– 1. faza«, št. 4.9. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 1., 
3. in 4. kleti – končna faza«, št. 4.10. »Arhitektonsko zazidalna 
situacija – nivo 2. kleti – objekt K«, št. 4.11. »Arhitektonsko 
zazidalna situacija – nivo 1., 3. in 4. kleti – objekt K«.

2. Višinski gabariti

Idejna višinska regulacija
Zunanjo ureditev je treba prilagoditi terenu in višinskim 

potekom obodnih cest. Višinska kota pritličja objekta K je prilago‑
jena nivoju Bleiweisove ceste in objektu 27 (296,90 m. n. v.).

Absolutne višinske kote terena so od 294,65 do 297,00 
m. n. v.

Izhodiščna višina terena za postavitev novih objektov v 
prostorski enoti P1 je 296,40 m. n. v.

Največja višina objektov je podana glede na izhodiščno 
višino terena.

Višinske kote terena so razvidne iz grafičnih kart 4.13. 
»Prometno‑tehnična situacija, višinska regulacija – 1. faza« 
in 4.14. »Prometno‑tehnična situacija, višinska regulacija – 
končna faza«.

PROSTORSKA ENOTA P1
NOVI OBJEKTI
Na območju gradnje novih objektov, razen v območju 

objekta H, je dopustna gradnja največ štirih kletnih etaž.

Objekt A:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 1A 

s »podstavkom«:
P+15+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 1A 
s »podstavkom«:

55,00 m

– največja etažnost stolpnice 2A s 
»podstavkom«:

P+13+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 2A 
s »podstavkom«:

49,00 m

Objekt B:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 3B s 

»podstavkom«:
P+15+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 3B 
s »podstavkom«:

55,00 m

Objekt C:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m

– največja etažnost stolpnice 4C 
s »podstavkom«:

P+17+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 4C 
s »podstavkom«:

61,00 m

– največja etažnost stolpnice 5C 
s »podstavkom«:

P+19+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 5C 
s »podstavkom«:

67,00 m

Objekt D:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 6D 

s »podstavkom«:
P+18+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 6D 
s »podstavkom«:

64,00 m

Objekt E:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 7E

 s »podstavkom«:
P+20+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 7E 
s »podstavkom«:

70,00 m

– največja etažnost stolpnice 8E 
s »podstavkom«:

P+16+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 8E 
s »podstavkom«:

58,00 m

Objekt F:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina »podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 9F 

s »podstavkom«:
P+20+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 9F 
s »podstavkom«:

70,00 m

Objekt G:
– največja etažnost »podstavka«: P+1
– višina»podstavka«: 9,50–12,50 m
– največja etažnost stolpnice 10G

s »podstavkom«:
P+18+tehnični 
objekti

– največja skupna višina stolpnice 
10G s »podstavkom«:

64,00 m

Objekt H:
– etažnost 1K

Objekt K:
– največja etažnost: P+mezanin+16 

+tehnični objekti

– višina »podstavka« (pritličja in mezanina) mora biti 
prilagojena višini obstoječega objekta 27:

– pritličje 4,50 m
– mezanin 3,60 m
– skupna višina »podstavka« največ 8,50 m

– višina lamele nad »podstavkom« (od vključno 1. nad‑
stropja do venca) je največ 57,00 m.

OBSTOJEČI OBJEKTI
Objekt 2:  P+1+M
Objekt 5: K+P+1+M
Objekt 6:  P+3+M
Objekt 9A in 9B:  K+P+2+M
Objekt 27: P+1+M
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Objekt 17:  K+P+2
Objekt 23: K+P+2+M
Objekt 24:  K+P+2+M
Objekt 25:  K+P+2+M.

PROSTORSKA ENOTA P2
OBSTOJEČI OBJEKT
Objekt 26: K+P+2+M

PROSTORSKA ENOTA P3
Objekt RTP Vrtača – transformatorski del:
– etažnost: P
– največja višina objekta: 8,00 m.

3. Volumen objektov

Največja izkoriščenost največjega volumna lamele objek‑
ta K nad podstavkom je 95%.

Tehnični objekti na strehah objektov morajo biti umaknjeni 
od roba fasade najmanj 1,50 m. Vsi tehnični objekti morajo biti 
vizualno skriti vsaj z enovito fasadno opno.

4. Kapacitete območja

Površina območja OPPN: 95.906 m2

Površina P1: 60.531 m2

Površina P2: 8.007 m2

Površina P3: 717 m2

BTP nad nivojem terena P1:
– BTP novih objektov nad terenom: največ 

129.000 m2,
– BTP kletnih etaž v novih objektih P1: 137.600 m2,
– BTP poslovnega programa P1: največ 

48.000 m2,
– BTP stanovanjskega programa P1: največ 63% 

novih površin,
Število stanovanjskih enot P1: 650.
BTP obstoječih objektov z možnimi preureditvami (nadze‑

mni in podzemni) 2, 5, 6, 9 in 27: 22.850 m2

BTP obstoječih objektov z možnimi preureditvam (nadze‑
mni in podzemni) 17, 23, 24, 25: 17.530 m2

BTP nad nivojem terena P2:
– Obstoječi objekti 26, 31, 32, 33, 34 

in 35: 8.870 m2

Število stanovanjskih enot – obstoječi objekti: 132.

15. člen
(odstranitve objektov)

V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih 
poslovnih in stanovanjskih objektov, skladišč, garaž, delavnic, 
vratarnice in prizidav ter RP Vrtača:

Oznaka objekta BTP m2

3 3.409,00
4 2.843,00
20 807,00
16 522,00
10A, B 18.680,00
21 343,00
22 1.472,00
11 8.143,00
12 1.162,00
13 545,00

Oznaka objekta BTP m2

14 1.289,00
15 568,00
18 66,00
19 30,00
1 280,00
6A 488,00
7 833,00
8 888,00
Prizidki in samostojni objekti na 
severni strani objekta 17 649,00
9 AB – prizidki 552,90
Objekt zahodno od objekta 11 47,60
9 AB – prizidki Klet 184,30
Garaže 905,10
36 432,00
37 654,00
38 426,00
RP 132,00

Za objekte z oznakami 1, 3, 4, 12, 13 in 14 je pred od‑
stranitvijo treba izdelati dokumentacijo za arhivsko varstvo za 
potrebe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljubljana.

Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafične‑
ga načrta št. 4.17. »Načrt odstranitve objektov«.

Poleg objektov, predvidenih za odstranitev, prikazanih 
na grafičnem načrtu, je treba na objektih, ki bodo ohranjeni, 
odstraniti vse sekundarno izvedene prizidke oziroma jih funk‑
cionalno prilagoditi in preoblikovati v skladu z usmeritvami 
pristojnega organa za področje varstva kulturne dediščine. Od‑
straniti je treba tudi vse prostostoječe objekte med objektoma 
17 in 9AB in ob objektu 25.

IV. NAČRT PARCELACIJE

16. člen
(načrt parcelacije)

V prostorski enoti P1 so parcele, namenjene gradnji, z 
oznakami A, B, C, D, E, F, G, H, 27/K, 9A/B, 2, 5, 6, 17, 23, 
24, 25, Z1, Z2/1, Z2/2, Z3/1, Z3/2, Z3/3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, 
Z13, Z14,Z15/1, Z15/2, Z16/1, Z16/2, Z17, Z18, Z19/1, Z19/2, 
JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, T1/1, RTP/1 in ZE, ki obsegajo 
zemljišča s parcelnimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: *292, *293, del 99/25, del 
99/26, 99/27, del 99/29, del 99/49, del 99/55, del 99/56, del 
99/66, del 99/69 in del 99/65;

– v katastrski občini Gradišče II: *77/6, *77/7, *77/8, *77/9, 
*77/10, *77/11, *77/12, *77/13, *77/14, *77/15, *77/16, *77/17, 
del *620, *621, *608, *617, del *619, *77/3, *77/4, del 99/46, 
del 185/17, 185/18, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 
185/30, 185/31, 185/32, 185/33, 185/34, 185/35, 185/36, 
185/37, 185/38, 185/39, 185/40, 185/41, 185/42, 185/43, 
185/44, 185/45, 185/46, 185/47, 185/48, 185/49, 185/50, 
185/51, 185/52, 185/53, 185/54, 185/55, 185/56, del 187/2, 
del 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 187/11, 187/12, 
187/13,187/14, 187/15, 187/16, 187/17, del 188/1, del 188/2, 
188/3, 189/1, del 189/2, 189/4, 189/5, 190/1, del 184/1, 184/2, 
del 184/5, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, del 185/5, 185/6, 185/7, 
185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13 in del 187/3.

Površina parcel, namenjenih gradnji, skupaj meri 
60.531 m2.

Novi objekti so načrtovani na parcelah, namenjenih gra‑
dnji, z oznakami A, B, C, D, E, F, G, H, 27/K, Z1, Z2/1, Z3/1, Z4, 
Z15/1, Z16/1, Z19/2 JP2 JP4, JP5 JP6, T1/1 in RTP/1.
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Površina parcel, namenjenih gradnji novih objektov, sku‑
paj meri 38.740 m2.

V prostorski enoti P2 so parcele, namenjene gradnji, z 
oznakami 26, 31, 32, 33, 34, 35, TP, Z10, Z11 in Z12, ki obse‑
gajo zemljišča s parcelnimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče II: del 184/1, del 185/5, del 
185/14, del 185/15, 185/16, 185/19, del 185/20, del 185/21, del 
185/22, del 185/24, del 187/3, del 187/5, 187/20, del 187/21 
in 187/22.

Površina parcel, namenjenih gradnji, skupaj meri 
8.007 m2.

V prostorski enoti P3 je parcela, namenjena gradnji, z 
oznako RTP/2, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: del 99/35, 99/45, del 
99/48, del 99/60 in del 99/61.

Parcela, namenjena gradnji, meri 717 m2.
V prostorski enoti C1 je parcela, namenjena gradnji, z 

oznako C1, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Gradišče I: del 177/11, del 177/3, del 

45/2, del 48/16, del 48/18, 48/29, 48/34, 48/35, del 48/37, del 
99/9, del 99/25, del 99/26, del 99/29, del 99/35, del 99/36, del 
99/37, del 99/48, del 99/49, del 99/50, 99/51, del 99/55, del 
99/56, del 99/57, 99/58, 99/59, del 99/60, del 99/61, del 99/62, 
99/63, 99/64, del 99/65, del 99/66, 99/67, 99/68, del 99/69, 
99/70 in 99/71;

– v katastrski občini Gradišče II: del *619, del 99/4, del 
99/46, 99/50, del 187/2, del 189/2 in del 190/3.

Površina parcele, namenjene gradnji, meri 11.682 m2.
V prostorski enoti C2 je parcela, namenjena gradnji, z 

oznako C2/1, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Gradišče II: del 108/2, del 108/13, 

del *620, del 185/20, del 185/21, del 185/22, del 108/26, del 
187/4, del 187/21, del 184/1, del 185/14, del 187/3, del 108/28, 
del 110/3 in del 185/15.

Površina parcele, namenjene gradnji, meri 4.509 m2.
V prostorski enoti C3 je parcela, namenjena gradnji, z 

oznako C3, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Gradišče II: *60/4, del 108/29, del 

108/51, del 110/4, 110/5, del 110/7, 110/8, del 185/24, del 
185/15, del 171/3, 108/30, 110/6 in del 110/3.

Površina parcele, namenjene gradnji, meri 3.344 m2.
V prostorski enoti C4‑a je parcela, namenjena gradnji, z 

oznako C4‑a, ki obsega zemljišči s parcelnima številkama:
– v katastrski občini Gradišče II: del 48/31 in del 99/4.
Površina parcele, namenjene gradnji, meri 1.980 m2.
V prostorski enoti C4‑b je parcela, namenjena gradnji, z 

oznako C4‑b, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Gradišče II: del 48/31, del 99/4, del 

108/2 in del 187/4.
Površina parcele, namenjene gradnji, meri 837 m2.
V prostorski enoti C5 sta parceli, namenjeni gradnji, z 

oznakama C5/1 in C5/2, ki obsegata zemljišča s parcelnimi 
številkami:

– v katastrski občini Gradišče II: del 188/2, del 188/5, 
188/6, del 188/7, del 188/8, del 189/7, del 168/2, del 168/4, del 
168/5, del 168/6 in del 171/3.

Površina obeh parcel, namenjenih gradnji, meri 607 m2.
V prostorski enoti C6 so parcele, namenjene gradnji, z 

oznakami C6, ZE1 in ZE2, ki obsegajo zemljišča s parcelnimi 
številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: del 99/49,
– v katastrski občini Gradišče II: del *620, del 99/4, 

del 99/46, del 187/2, del 187/4, del 184/1, 184/3, 184/4, del 
184/5.

Površina parcel, namenjenih gradnji, skupaj meri 
3.692 m2.

Dopuščena je izvedba parcelacij znotraj posameznih par‑
cel, namenjenih gradnji.

Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss–Kruegerje‑
vem koordinatnem sistemu in so priloga OPPN.

Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3. 
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na katastrskem 

načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze‑
mljišč na geodetskem načrtu«.

17. člen
(javne površine)

Površine, namenjene javnemu dobru, so deli cest Ble‑
iweisova cesta (C1), Oražnova ulica (C2), Tržaška cesta (C3), 
Tobačna ulica (C6), podhoda pod železniško progo (del C4‑a 
in del C4‑b) in podhod po Tržaško cesto (C5/1 in C5/2) ter 
obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: del 45/2, del 48/16, del 
48/18, 48/29, 48/34, 48/35, del 48/37, del 99/9, del 99/25, del 
99/26, del 99/29, del 99/35, del 99/36, del 99/37, del 99/49, del 
99/50, 99/51, del 99/55, del 99/56, del 99/57, 99/58, 99/59, del 
99/62, 99/63, 99/64, del 99/66, 99/67, 99/68, del 99/69, 99/70, 
99/71, del 99/48, del 99/65, del 99/60, del 99/61; del 108/2, del 
177/3 in del 177/11,

– v katastrski občini Gradišče II: del 48/31, *60/4, del 
99/4, del 99/46, 99/50, del 108/2, del 108/13, del 108/26, del 
108/28,del 108/29, 108/30, del 108/51, del 110/3, del 110/4, 
110/5, 110/6, del 110/7, 110/8, del 168/2, del 168/4, del 168/5, 
del 168/6, del 171/3, del 184/1, 184/3, 184/4, del 184/5, del 
185/14, del 185/15, del 185/20, del 185/21, del 185/22, del 
185/24, del 187/2, del 187/3, del 187/4, del 187/21, del 188/2, 
del 188/5, 188/6, del 188/7, del 188/8, del 189/2, del 189/7, del 
190/3, del *619 in del *620.

Površina javnega dobra meri 24.600 m2..
Površine, namenjene javni rabi, z oznakami T1/1, JP1, 

JP2, JP3, JP4, JP5, JP6, ZE, ZE1, Z12, Z14, del C4‑a in del 
C4‑b morajo biti javno dostopne in obsegajo zemljišča s par‑
celnimi številkami:

– v katastrski občini Gradišče I: del 99/49, del 99/55, del 
99/56, del 99/26 in del 99/27;

– v katastrski občini Gradišče II: *617, del *619, del *620, 
del 99/46, del *77/3, *77/4, del 184/5, del 185/12, del 187/2, 
188/1, del 188/2, del 188/3, del 189/1, del 189/2, del 189/4, 
189/5, del 184/1, del 185/5, del 185/7, del 185/11, del 185/14 
in del 99/4.

Površina skupaj meri 13.541 m2..
Površine, ki so namenjene javni rabi, so:
– povezovalna pot s podhodi med Tržaško cesto na jugu 

območja in podhodom pod železniško progo na severu ob‑
močja,

– trg T1 z zelenimi površinami ob Bleiweisovi cesti z na‑
vezavo na povezovalno pot sever‑jug,

– povezovalna pot med Oražnovo ulico in Bleiweisovo 
cesto na severu območja z navezavo na železniško postaja‑
lišče,

– povezovalna pot na jugu območja ob objektu Trža‑
ška 2,

– park ob Tržaški cesti z navezavo na povezovalno pot 
sever‑jug.

Na površinah, ki so javno dobro in ki so namenjene javni 
rabi, so dovoljeni posegi v zvezi s prometno in komunalno ure‑
ditvijo. V območju Tobačne ulice (C6) pa so dovoljeni še kon‑
strukcijski in tehnični elementi za prezračevanje podzemnega 
dela stavb ter ureditev trga T3.

Površine javnega dobra in površine, ki so namenjene javni 
rabi, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5. »Načrt členitve 
površin s prikazom javnega dobra in površin v javni rabi na ka‑
tastrskem načrtu« in št. 3.6. »Načrt členitve površin s prikazom 
javnega dobra in površin v javni rabi na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

18. člen
(etapnost gradnje)

Posegi tega OPPN se lahko izvajajo v dveh fazah in etap‑
no po posameznih objektih oziroma delih objekta.
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Za vse etape gradnje je treba zagotoviti pripadajočo ko‑
munalno in energetsko infrastrukturo, zunanjo ureditev in so‑
razmerno število parkirnih mest.

Prva faza obsega gradnjo objektov E in F s pripadajočim 
delom kletnih etaž (parcele, namenjene gradnji, z oznako E, F, 
Z2/1, Z2, JP2 in JP4) in RTP (parcele, namenjene gradnji, z 
oznako RTP/1, RTP/2 in T1/1).

Sočasno z gradnjo 1. faze je treba izvesti:
– semaforizacijo križišča Tobačne ulice in Bleiweisove 

ceste,
– ureditev Tobačne ulice do uvoza v kletne etaže,
– ureditev semaforiziranega prehoda za pešce čez 

Bleiweisovo cesto,
– ureditev postajališč mestnega linijskega prevoza po‑

tnikov,
– ureditev javnih površin JP1 in JP2 v osi sever‑jug, ki je 

v južnem delu lahko urejena kot začasna ureditev,
– ureditev začasnih parkirnih površin na območju objektov 

A, B, C in D s priključevanjem na Oražnovo ulico,
– ureditev hodnikov za pešce in kolesarskih stez na za‑

hodni strani Bleiweisove ceste in na vzhodni strani, tako da se 
zagotovi najmanj peš povezava od prehoda za pešce prek se‑
maforiziranega križišča Bleiweisova‑Tobačna do načrtovanega 
postajališča mestnega linijskega prevoza potnikov.

Druga faza obsega gradnjo objektov A, B, C, D in G ter 
pripadajočih in funkcionalno zaključenih delov kletnih etaž. Gra‑
dnja je dopuščena v več etapah. Objekti se lahko gradijo ločeno 
in so lahko samostojne etape po skupinah objektov:

– skupina objektov A in B s pripadajočim delom kletnih 
etaž (parcele, namenjene gradnji, z oznako A, B in Z3/1),

– skupina objektov C in D s pripadajočim delom kletnih 
etaž (parcele, namenjene gradnji, z oznako C, D in Z3/1),

– objekt G s pripadajočim delom kletnih etaž (parcele, 
namenjene gradnji, z oznako G, Z4 in JP5).

Objekt K s pripadajočim delom kletnih etaž (parcele, na‑
menjene gradnji, z oznako 27/K, Z15/1 in T1/1) je samostojna 
faza in ga je dopuščeno graditi neodvisno od 1. ali 2. faze. Če 
se objekt K zgradi pred objektoma E in F, je treba zgraditi tudi 
kletne etaže v območju parcel, namenjenih gradnji, z oznakami 
Z1, JP4, E, F, Z2/1 in JP2.

Deli kletnih etaž so lahko samostojni objekt. V tem pri‑
meru je treba na nivoju terena izvesti zunanjo ureditev, ki bo 
zagotovila najmanj zaščito kletnih etaž, dostope do izhodov iz 
kletnih etaž in prehodnost območja.

Ureditev dela Tobačne ulice z ločenimi zavijalnimi pasovi v 
križišču na Bleiweisovo cesto (C1) je pogoj za izdajo uporabnega 
dovoljenja katerega koli od objektov A, B, C in D. Celotna Tobač‑
na ulica s priključkom na Oražnovo ulico bo izvedena v drugi 
fazi. Ureditev križišča Tržaška cesta‑Oražnova ulica in ureditev 
Oražnove ulice je treba izvesti najpozneje v drugi fazi.

Najpozneje po izgradnji 2. faze garaže je obvezna ure‑
ditev vrtca.

Dela na objektih 2, 5, 6, 9A in 9B je mogoče izvajati ne‑
odvisno od faznosti gradnje novogradenj.

Sočasno z izvedbo zunanje ureditve ob objektih A in B je 
treba izvesti tudi zunanjo ureditev na območju obstoječih garaž 
ob meji med P1 in P2 in končno ureditev Bleiweisove ceste.

Obstoječi garažni niz ob meji med P1 in P2 je treba od‑
straniti. Investitor podzemne garaže v zamenjavo za zemljišča 
nadzemnih garaž ponudi in omogoči nadomestna parkirna 
mesta ali garaže v etažni lastnini.

V prehodnem obdobju oziroma v času gradnje podzemne‑
ga dela je lastnikom garaž ob meji med P1 in P2 treba zagotovi‑
ti možnost nadomestnega parkiranja na območju Tobačne.

Variantno je dopuščeno, da investitor po zgraditvi pod‑
zemne garaže lastnikom garaž za zamenjavo za zemljišča 
nadzemnih garaž zagotovi nadomestno garažo z enotno obli‑
kovanim pritličnim garažnim nizom z zeleno streho oziroma da 
so na mestu obstoječih garaž omogočena in urejena zunanja 
parkirna mesta.

Podhod pod Tržaško cesto je samostojna faza in ga je 
mogoče graditi neodvisno od 1. ali 2. faze.

Faznost gradnje je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1. 
»Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena – 1. faza«, 
št. 4.2. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo terena – 
končna faza«, št. 4.3. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 
terena – objekt K«, št. 4.4. »Arhitektonsko zazidalna situacija 
– nivo četrte etaže – 1. faza«, št. 4.5. »Arhitektonsko zazidalna 
situacija – nivo četrte etaže – končna faza«, št. 4.6. »Arhitek‑
tonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti – 1. faza«, št. 4.7. »Ar‑
hitektonsko zazidalna situacija – nivo 2. kleti – končna faza«, 
št. 4.8. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 1., 3. in 4. kleti 
– 1. faza«, št. 4.9. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo 1., 
3. in 4. kleti – končna faza«, št. 4.10. »Arhitektonsko zazidalna 
situacija – nivo 2. kleti – objekt K« in št. 4.11. »Arhitektonsko 
zazidalna situacija – nivo 1., 3. in 4. kleti – objekt K«.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)

Kompleks Tobačne tovarne je vpisan v register nepre‑
mične kulturne dediščine in je varovan z režimom, ki velja za 
kulturno dediščino (KD).

Pri revitalizaciji kompleksa je treba upoštevati kulturno‑
varstvene pogoje za revitalizacijo kompleksa. Za vse posege 
v obstoječe objekte in zunanje površine ob obstoječih objektih 
kompleksa je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Na obravnavanem območju bo v skladu z veljavno za‑
konodajo s področja varstva kulturne dediščine treba izvesti 
predhodne arheološke raziskave.

Objekti oziroma deli objektov znotraj kompleksa, ki niso 
varovani:

– objekti 6A, 7, 8, 10A, 10B, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21 in 
22 niso varovani in jih je dopuščeno odstraniti v celoti,

– objekte 3, 4, 12, 13 in 14 je mogoče v skladu s Strokov‑
nim mnenjem o stanju sedmih objektov v kompleksu Tobačne 
tovarne v Ljubljani (izdelal Grad‑art, d.o.o., Podmilščakova 11, 
Ljubljana, januar 2006) odstraniti v celoti,

– objekt 27 je mogoče integralno rekonstruirati v skladu z 
določili organa za področje varstva kulturne dediščine,

– sekundarne prizidke in sekundarne samostojne objek‑
te oziroma degradirane dele varovanih elementov kulturne 
dediščine je treba odstraniti oziroma preoblikovati v smislu 
funkcionalne posodobitve v skladu s sodobnimi arhitekturnimi 
pristopi:

– objekt 17 – sekundarne prizidke in sekundarne samo‑
stoječe objekte na dvoriščni in začelni strani objekta,

– objekt 1 – prizidka na severozahodni in jugovzhodni 
fasadi,

– objekta 9A in 9B – prizidek na dvoriščni strani seve‑
rovzhodnega trakta in prizidan jašek za vertikalne komunikacije 
na zunanji strani severovzhodnega trakta, jugozahodni trakt 
in preoblikovani osrednji trakt na dvoriščni strani, mostovne 
povezave s sosednjima objektoma 10B in 5,

– objekt 5 – prizidek na jugovzhodni fasadi in jašek 
za vertikalno komunikacijo na osrednjem delu jugozahodne 
fasade,

– objekt 24 – prizidek na severovzhodni fasadi,
– objekt 25 – samostoječi objekti na dvorišču.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov  

in ohranjanje narave)

1. Splošno

Za obravnavani poseg je izdelano okoljsko poročilo. V času 
gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje 
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negativnih vplivov, podane v Okoljskem poročilu (izdelal E‑NET 
OKOLJE, d.o.o., št. 100507‑mz, 7. marec 2008). Ukrepi za zmanj‑
šanje negativnih vplivov so razvidni iz okoljskega poročila.

Za obravnavani poseg je izdelana Študija osončenja (iz‑
delal E‑NET OKOLJE, d.o.o., št. 203207‑mz, 24. avgust 2007, 
dopolnjeno 24. oktober 2007 in 15. junij 2009).

Za obravnavani poseg so izdelane Strokovne podlage za 
vpliv na podzemno vodo za OPPN na območju Tobačne tovar‑
ne (izdelal E‑net okolje, d.o.o., št. 201308‑mz, 6. marec 2008, 
dopolnitev 7. maj 2009).

2. Varstvo vode in podzemne vode

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok pa‑
davinskih voda z utrjenih površin.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do po‑
slabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in 
okolice Ljubljane (VVO III).

Z gradnjo je dovoljeno poseganje v območje podzemne 
vode v vodonosniku v primeru, da pretok podzemne vode in 
s tem transmisivnost v vodonosniku pod območjem gradnje 
nista zmanjšana za več, kot so z veljavno zakonodajo določene 
dovoljene izjeme (10%).

Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali 
začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno 
soglasje skladno z zakonodajo s področja voda.

3. Varstvo zraka

Na podlagi ugotovitev v okoljskem poročilu je treba za 
prostore, katerih fasade so do 5 m oddaljene od Bleiweisove 
ceste, urediti prisilno prezračevanje z zajemom zraka izven 
območja 5 m od Bleiweisove ceste.

Odvod zraka iz sanitarnih prostorov stanovanj in tehno‑
loško onesnažen zrak iz gostinskih lokalov je treba speljati 
nad strehe objektov. Odvod zraka iz delovnih in pomožnih 
prostorov je treba speljati nad strehe »podstavkov« ali nad 
strehe objektov.

Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, kjer v 
neposredni bližini ni otroških in športnih igrišč ter stanovanj.

4. Varstvo pred hrupom

Kjer so presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, pred‑
pisane za III. območje varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, je treba nove stanovanjske 
in druge za hrup občutljive stavbe ustrezno protihrupno zaščititi 
in izvesti ustrezen način prezračevanja.

V dele novih stavb, kjer so presežene kritične vrednosti 
kazalcev hrupa, predpisane za III. območje varstva pred hru‑
pom po veljavnih predpisih, ki urejajo varstvo pred hrupom, 
ne smejo biti umeščena stanovanja, drugi za hrup občutljivi 
prostori pa le, če sta izvedena učinkovita pasivna zaščita pred 
hrupom in ustrezno zračenje.

Dejavnosti in naprave, ki povzročajo hrup, je treba ume‑
stiti na način oziroma izvesti ustrezne ukrepe, da ne bodo 
povzročale čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

5. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

V območju 10 m od RTP stikališča in 5 m od SN kablovo‑
dov ne smejo biti umeščene bivalno‑stanovanjske površine.

6. Odstranjevanje odpadkov

Za nove objekte je treba zbirna in odjemna mesta za 
odpadke urediti v kletni etaži v sklopu objektov. Odvoz je treba 
rešiti preko kletne etaže.

Za obstoječe objekte bo koncesionar javne službe uredil 
podzemne zbiralnike odpadkov ob poti južno od objekta 17 in 
ob Oražnovi ulici.

Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve 
objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z gradbe‑
nimi odpadki.

21. člen
(ohranjanje narave)

V območju OPPN ni naravnih vrednot.
Ohraniti je treba zeleno površino ob Tržaški cesti.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

22. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

1. Splošno

Novo predvideni objekti morajo biti načrtovani in grajeni 
potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti obmo‑
čja (potresna cona in teren). Za novo predvidene pozidave je 
treba upoštevati veljavne predpise o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba za‑
gotoviti s pogoji za varen umik ljudi in premoženja, z ustreznimi 
odmiki med objekti in z dostopnostjo za vse vrste intervencij‑
skih vozil po intervencijskih poteh.

V okviru varstva pred požarom je treba zagotoviti:
– razdelitev kompleksa na več samostojnih požarnih celot,
– intervencijske poti in površine,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezno zaščito pred požarom na posameznih delih 

objektov (sredstva za gašenje požarov, požarni zidovi in drugi 
ukrepi za preprečevanje požara med deli objekta, ki so med‑
sebojno povezani),

– upoštevanje veljavnih predpisov o požarni varnosti 
v stavbah.

V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati 
študijo požarne varnosti.

Predvideno območje sodi v III. vodovarstveno območje. 
Gradnjo je treba načrtovati in izvajati skladno z veljavnimi pred‑
pisi za posege v vodovarstveno območje.

Globino temeljev in zaščite gradbene jame je treba opre‑
deliti skladno s pogoji iz Strokovnih podlag za vpliv na pod‑
zemno vodo za OPPN na območju Tobačne tovarne. Zaščita 
novo predvidenih objektov pred vlago mora biti načrtovana, 
izvedena in vzdrževana skladno z veljavnimi predpisi o za‑
ščiti stavb pred vlago. Posebno pozornost je treba posvetiti 
zaščiti pred vlago na delih objektov, ki bodo posegali v talno 
vodo. V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba določiti 
tehnično izvedbo.

2. Intervencijske poti in površine

Dostope do novih in obstoječih objektov ter površine za 
delovanje intervencijskih vozil je treba izvesti v skladu s stan‑
dardom SIST DIN 14090.

3. Hidrantno omrežje

Požarno zaščito novih objektov je treba predvideti z zu‑
nanjim in notranjim hidrantnim omrežjem ter drugimi tehnični‑
mi ukrepi skladno z veljavnimi predpisi. Začetnemu gašenju 
požara na nadzemnih delih objekta so namenjeni zunanje 
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in notranje hidrantno omrežje ter gasilniki, gašenju požara 
na podzemnih delih objekta pa zunanje in notranje hidrantno 
omrežje ter sprinklerski sistem in gasilniki.

Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.15. »Prometno‑tehnična 
situacija, idejna višinska regulacija, intervencijske poti – nivo 
terena – končna faza« in št. 4.16. »Zbirni načrt komunalnih 
vodov in naprav«.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

23. člen
(pogoji za prometno urejanje)

1. Ureditev cestne infrastrukture

Nova cesta ob železnici (Tobačna ulica) bo urejena kot 
lokalna cesta ob severnem delu pozidave, po kateri se priklju‑
čuje celoten promet iz podzemnih garaž. V sredinskem delu 
med križiščem z Bleiweisovo cesto in križiščem z Oslavijsko 
ulico bo Tobačna ulica poglobljena pod nivo terena. Klančine 
na zahodni in vzhodni strani bodo zgrajene v naklonu do 10%. 
Normalni profil nadzemnega dela ceste:

Vozišče 2 x 3,25 m = 6,50 m
Hodnik 2 x 1,60 m = 3,20 m

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Skupaj 9,70 m

Cesta C2 (Oražnova ulica) bo v celotni dolžini preurejena. 
Dodani bodo obojestranski hodniki in obojestranski kolesarski 
stezi. Pas za levo zavijanje na Tržaško cesto bo glede na 
sedanje stanje podaljšan, celoten priključek na Tržaško cesto 
pa povečan. Na vzhodni strani bosta po celotni dolžini ob cesti 
urejena vzdolžno parkiranje z dimenzijama 5,50 x 2,00 m in 
drevored. Normalni profil ceste obsega:

Vozišče 2 x 3,50 m = 7,00 m
Vzdolžno parkira‑
nje

1 x 2,00 m= 2,00 m

Kolesarska steza 2 x 1,50 m = 3,00 m
Hodnik 2 x 1,60 m = 3,20 m
zelenica 1,00 m 1,00 m

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Skupaj 16, 20 m

Cesta C1 (Bleiweisova cesta) bo ohranjena v obstoječi 
trasi. Dodani bodo obojestranski hodniki za pešce in pasovi za 
kolesarje. Križišče s Tobačno ulico bo semaforizirano. Za križi‑
ščem s Tobačno ulico bosta urejeni avtobusni postajališči.

Normalni profil Bleiweisove obsega:

Vozišče 4 x 3,25 m = 13,00 m
Sredinski ločilni 
pas

1 x 1,50 m = 1,50 m

Kolesarska steza 2 x 1,60 m = 3,20 m
Hodnik 2 x 1,60 m = 3,20 m

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Skupaj 20,90 m

Z Bleiweisove ceste je za objekt K dopuščen ločen dostop 
z obračališčem.

V območju prostorske enote P1 je dopuščen samo nad‑
zorovan motorni promet (posebni dovoz).

Križišča:
Križišče Oražnove ulice (C2) in Tržaške ceste (C3) bo 

preurejeno. Na Tržaški cesti bo dodan pas za levo zavijanje 
proti Oražnovi ulici.

Križišče Oražnove ulice ter Tobačne in Oslavijske ulice je 
treba urediti tako, da prednostna smer vožnje poteka v smeri 
Tobačna–Oražnova. Oslavijska ulica postane neprednostna 
cesta.

Križišče Bleiweisove ceste in Tobačne ulice bo rekon‑
struirano v dveh fazah. Prva faza predstavlja semaforizacijo 
obstoječega križišča z dodanim pasom za desno zavijanje iz 
Bleiweisove ceste. Druga faza predstavlja izgradnjo semafo‑
riziranega križišča namesto obstoječega, in sicer na mestu 
današnjega objekta na Tobačni ulici 13, s pasovoma za levo 
in desno zavijanje.

2. Kolesarski in peš promet

Obojestranski hodniki za pešce bodo na novo urejeni na 
Oražnovi ulici, Bleiweisovi cesti in nadzemnem delu Tobačne 
ulice. Kolesarske steze na obeh straneh ceste bodo na novo 
urejene na Bleiweisovi cesti ter na Oražnovi ulici.

V podaljšku Oražnove ulice bo rekonstruiran podhod za 
pešce pod železniško progo Ljubljana–Koper do Ceste v Rožno 
dolino. Podhod bo urejen v širini 6,0 m, vzhodno od podhoda 
bodo izvedene klančine za kolesarje s širino 1,5 m.

V podaljšku površine v javni rabi med objektoma E in F 
bodo urejeni podhod pod železniško progo za pešce s širino 
7,50 m in klančine za kolesarje s širino 1,5 m.

3. Mirujoči promet

Za potrebe mirujočega prometa bodo parkirna mesta 
urejena v kletnih etažah novih objektov.

Za izračun števila potrebnih parkirnih mest (v nadaljeva‑
nju PM) je treba upoštevati:

– 2 PM/stanovanje,
– 1 PM/30 m2 bruto poslovnih površin,
– 1 PM/3 sobe v hotelu,
– 1 PM/6 sedežev v restavraciji oziroma gostinskem loka‑

lu in 1 PM na tekoči meter točilnega pulta,
– 1 PM/30 m2 bruto trgovskih površin.
V izračunu PM za poslovne površine je mogoče upošte‑

vati izmenjavo uporabe 25% PM stanovanjskega dela. Poleg 
tega je treba za potrebe obstoječih objektov v kletnih etažah 
prostorske enote P1 zagotoviti najmanj 460 PM.

Za stanovalce ob Oražnovi ulici je na nivoju terena pred‑
videna preureditev PM ob obstoječih objektih, za obiskovalce 
pa bodo urejena PM ob Oražnovi ulici.

Prometna ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.13. 
»Prometno‑tehnična situacija, idejna višinska regulacija – 1. 
faza«, št. 4.14. »Prometno‑tehnična situacija, idejna višinska 
regulacija – končna faza« in št. 4.15. »Prometno‑tehnična 
situacija, idejna višinska regulacija, intervencijske poti – nivo 
terena – končna faza«.

24. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji za potek in gradnjo nove komunalne in 
energetske infrastrukture ter za rekonstrukcijo, prestavitve in 
odstranitve obstoječe v območju OPPN so:

– za načrtovano gradnjo komunalne in energetske infra‑
strukture na obravnavanem območju so v okviru strokovnih 
podlag OPPN izdelane idejne zasnove (programske rešitve) po 
pogojih pristojnih upravljavcev komunalnih vodov;

– novi objekti v območju morajo biti priključeni na obsto‑
ječe in načrtovano komunalno in energetsko infrastrukturno 
omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, vročevodno in 
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elektroenergetsko omrežje, ter omrežje za daljinsko hlajenje. 
Poleg tega so lahko objekti priključeni še na plinovodno in tele‑
komunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih 
posameznih upravljavcev komunalnih vodov;

– vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati tako, 
da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in na‑
prav;

– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih komunalnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec 
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika 
pridobiti služnost;

– trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in 
naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem za‑
dostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih 
ali grajenih struktur,

– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati 
usklajeno;

– dopuščene so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključ‑
kov zaradi racionalnejše izrabe prostora;

– dopuščene so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo 
biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo 
ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih 
rešitvah za to območje;

– obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju 
OPPN, je dopuščeno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dogra‑
jevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi 
možnostmi ob upoštevanju veljavnih predpisov;

– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih linijskih komunalnih 
vodov in naprav, če jih je treba zgraditi zaradi potreb predme‑
tnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem 
območju, pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo 
izvedbe ureditev po tem odloku;

– dopuščena je možnost dodatne izrabe obnovljivih vi‑
rov energije (geotermalna, sončna in izkoriščanje padavinske 
vode v sanitarne namene) v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje.

2. Kanalizacija

Javno kanalizacijsko omrežje na širšem obravnavanem 
območju je zgrajeno v mešanem sistemu, odpadne vode pa 
so prek centralnega kanalizacijskega sistema odvedene na 
centralno čistilno napravo Zalog. Odpadna komunalna in pa‑
davinska voda z območja OPPN bo odvajana v mešanem 
sistemu in bo navezana na obstoječe kanalizacijsko omrežje, 
ki poteka po obodnih cestah, in sicer po Oražnovi ulici ter Tr‑
žaški in Bleiweisovi cesti. Ponikanje na lokaciji je mogoče le v 
manjšem obsegu.

Obstoječi objekti na območju OPPN so že priključeni na 
javno kanalizacijsko omrežje. Zaradi gradnje novih objektov, 
predvidenih z OPPN, ter preobremenjenosti dela obstoječega 
kanalizacijskega omrežja je treba za odvajanje odpadne in 
padavinske vode s predmetnega območja zgraditi, prestaviti 
oziroma rekonstruirati naslednje javne kanale:

– kanala DN 500 in DN 600 mm v komunalnem koridorju 
na zahodni strani obstoječih objektov 27 in 5 in v dostopni cesti 
s Tržaške ceste, ki ju je treba v prvi fazi priključiti na obstoječi 
kanal DN 500/750 mm v Tržaški cesti, po rekonstrukciji kanala 
v Tržaški cesti pa navezati na rekonstruirani kanal DN 800 s 
potekom južno od obstoječega kanala DN 500/750 mm. Na 
predvidena kanala DN 500 in DN 600 mm je mogoče preve‑
zati tudi obstoječe interne kanale objektov, ki bodo ohranjeni 
v območju,

– kanal DN 600 mm v komunalnem koridorju vzhodno 
od objektov 26 in 2, ki ga je treba priključiti na rekonstruirani 
kanal v Tržaški cesti z dimenzijo DN 900 mm. Na ta kanal je 
treba prevezati tudi obstoječe interne kanale objektov, ki bodo 
ohranjeni v območju,

– kanal DN 600 mm v novi Tobačni ulici, ki ga je treba 
priključiti na kanal DN 1100 mm v Bleiweisovi cesti. Na ta kanal 
je treba navezati tudi obstoječi kanal iz Rožne doline v liniji 
Rutarjeve ulice, obstoječa kanala z dimenzijo DN 300 mm na 
sedanji Tobačni ulici pa bosta ukinjena,

– kanal DN 500/750 mm v Tržaški cesti na odseku od 
križišča z Bleiweisovo cesto do križišča z Langusovo cesto, ki 
ga je treba nadomestiti s kanalom z dimenzijami DN 600 mm, 
DN 800 mm in DN 900 mm v južnem delu vozišča Tržaške 
ceste. Na območju podhoda pod Tržaško cesto je treba kanal 
prestaviti izven Tržaške ceste proti jugu.

Odvajanje odpadne padavinske vode z območja podho‑
dov in s Tobačne ulice v delu, kjer poteka pod nivojem terena, 
bo urejeno preko javnih črpališč in navezano na sistem javne 
kanalizacije.

Interni kanal DN 300 mm za odvod padavinske vode z 
območja železniške proge na skrajnem severozahodnem delu 
območja bo prestavljen izven gabarita nove Tobačne ulice in 
navezan na kanal v Oražnovi ulici.

Priključevanje objektov je mogoče z direktnim priključkom 
samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtoki iz kleti so mogoči 
le prek črpališč.

Upoštevati je treba vsa določila veljavnih predpisov, ki 
urejajo odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavin‑
ske vode.

Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod–Kana‑
lizacija, d.o.o., »TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in 
uporaba javnega kanalizacijskega sistema«.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključi‑
tev objekta in predložiti projektno dokumentacijo.

Vsi predvideni posegi na kanalizacijskem omrežju, ki so 
potrebni zaradi ureditev, načrtovanih z OPPN, se izvajajo v skla‑
du s projektno nalogo Ureditev vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje v območju Tobačne tovarne v Ljubljani – dopolnitev, 
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., št. 3106/1 K, februar 2008.

3. Vodovod

Obstoječi objekti na območju OPPN so že priključeni na 
javno vodovodno omrežje. Za oskrbo predvidenih objektov s 
pitno in sanitarno vodo je treba zgraditi novo oziroma rekon‑
struirati obstoječe javno vodovodno omrežje, ki bo oskrbovano 
iz centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljana. Požarna 
voda bo delno zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja, 
gašenje bo mogoče iz javnega zunanjega hidrantnega omrežja 
ter iz internega zunanjega in internega notranjega hidrantnega 
omrežja.

Objekti bodo priključeni na javno vodovodno omrežje prek 
predvidenega sekundarnega vodovodnega omrežja. Znotraj 
območja novogradnje bo izvedeno interno zunanje hidrantno 
omrežje.

Za oskrbo z vodo sta predvideni gradnja in rekonstrukcija 
naslednjih vodovodov:

– gradnja vodovoda DN 200 mm v novi Tobačni uli‑
ci, ki bo na zahodu navezan na obnovljen primarni vodovod 
DN 400 mm v Oražnovi ulici in na vzhodu na primarni vodovod 
DN 400 mm. Na najnižjem mestu vodovoda je predviden objekt 
za praznjenje vodovoda z izpustom za praznjenje vodovoda v 
javno kanalizacijo prek javnega črpališča te ceste,

– gradnja vodovoda DN 150 mm v komunalnem koridorju 
na zahodni strani obstoječih objektov 27 in 5 in v dostopni cesti 
s Tržaške ceste, ki bo priključen na rekonstruirani vodovod DN 
200 mm v Tržaški cesti,

– gradnja vodovoda DN 150 mm v komunalnem koridorju 
na vzhodni strani obstoječih objektov 26 in 2, ki bo priključen na 
rekonstruirani vodovod DN 200 mm v Tržaški cesti,

– rekonstrukcija vodovoda DN 200 mm v Bleiweisovi cesti 
od Tržaške ceste do nove Tobačne ulice,

– rekonstrukcija vodovoda DN 200 mm v Tržaški cesti 
od križišča z Bleiweisovo cesto do križišča z Oražnovo ulico. 
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Na območju podhoda pod Tržaško cesto bo potek vodovoda 
višinsko prilagojen podhodu,

– rekonstrukcija vodovodov DN 200 mm v križišču Tržaške 
ceste ter Oražnove in Langusove ulice, DN 100 mm v Tržaški 
cesti ter DN 400 mm v Oražnovi oziroma Langusovi ulici.

Za nemoteno oskrbo širšega območja z vodo so načrto‑
vani naslednji posegi na vodovodnem omrežju:

– obnova obstoječega vodovoda DN 400 mm v severnem 
delu Oražnove ulice po projektni nalogi za PGD in PZI: Obnova 
vodovoda in kanalizacije v Rožni dolini, št. projekta 2033V, 
2724/1 K, JP Vodovod – Kanalizacija, maj 2003.

Na vodovodih je treba izvesti ustrezno število hidrantov.
Obstoječe vodovodno omrežje v Oražnovi ulici je treba ob 

njeni rekonstrukciji ustrezno varovati.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 

vodovodov morajo biti upoštevana vsa določila veljavnih pred‑
pisov in predvsem podzakonskih aktov, ki urejajo oskrbo z 
vodo.

Vodovod in pripadajoči objekti morajo biti izvedeni tudi 
v skladu z internim dokumentom JP Vodovod–Kanalizacija, 
d.o.o., »TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba 
javnega vodovodnega sistema«.

Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priklju‑
čitev objektov in predložiti projektno dokumentacijo.

Vse predvidene posege na vodovodnem omrežju, ki so 
potrebni zaradi ureditev, načrtovanih z OPPN, je treba izvesti 
v skladu s projektno nalogo Ureditev vodovoda in kanalizacije 
zaradi gradnje v območju Tobačne tovarne v Ljubljani, Vodovod 
– Kanalizacija, d.o.o., št. načrta: 2401 V, junij 2007.

4. Elektroenergetsko omrežje

Območje OPPN se bo z električno energijo oskrbovalo 
prek distribucijskega elektroenergetskega omrežja.

Za potrebe širšega območja mesta in območja OPPN je 
načrtovana gradnja nove RTP 110/20 kV Vrtača, katere koman‑
dni in stikalni del se izvedeta v delu prve, druge in tretje kletne 
etaže ob Bleiweisovi cesti, transformatorski del pa v prostorski 
enoti P3 na lokaciji obstoječe RP Vrtača, ki bo ukinjena. Trans‑
formatorski del bo izveden z zidanim objektom s tlorisnima 
dimenzijama 24 x 10 m in višino 8 m, v objektu pa bosta name‑
ščena dva elektroenergetska transformatorja. Dostop do trans‑
formatorskega dela RTP bo z Bleiweisove ceste. Komandni in 
stikalni del RTP Vrtača ter transformatorski del RTP Vrtača so 
med seboj povezani s 110 kV in 20 kV kabli v pohodni kabelski 
kineti pod Bleiweisovo cesto. RTP Vrtača bo vključena v SN 
omrežje s 110 kV kabelsko povezavo po Bleiweisovi cesti do 
RTP Center oziroma načrtovane RTP Litostroj.

Za oskrbo območja OPPN z električno energijo je načr‑
tovana gradnja:

– dveh distribucijskih transformatorskih postaj. Transfor‑
matorska postaja TP1 bo locirana v kleti ob Bleiweisovi cesti v 
sklopu komandnega in stikalnega dela RTP 110/20 kV Vrtača. 
Transformatorska postaja TP2 bo locirana v kleti objekta D ob 
novi Tobačni ulici. V objektu K je mogoče predvideti samostoj‑
no transformatorsko postajo. Za napajanje območja v času 
gradnje bosta izvedeni dve začasni transformatorski postaji, ki 
bosta locirani ob obstoječem objektu 2;

– kabelske kanalizacije vzporedno s Tržaško cesto južno 
od obstoječih objektov 27, 17 in 2 od Bleiweisove do Oražnove 
ulice, kabelske kanalizacije po Oražnovi ulici in kabelske kana‑
lizacije po Kocenovi ulici do posameznih načrtovanih transfor‑
matorskih postaj oziroma TP Kocenova.

Pred začetkom gradnje je treba prestaviti obstoječi viso‑
konapetostni kabel RP Vrtača – TP Kocenova – TP ŠN – TP 
Skapinova (VN veja 124) od Bleiweisove ceste do TP Koceno‑
va. Trasa mora potekati v kabelski kanalizaciji.

Zaradi načrtovane gradnje v območju Tobačne tovarne je 
treba v skladu s predpisi odstraniti obstoječo transformatorsko 
postajo TP Tobačna tovarna.

Elektroenergetsko omrežje je treba izvesti v skladu z 
Idejno rešitvijo Elektroenergetsko napajanje območja nove To‑
bačne Ljubljana, popravek k projektu 52/07, Elektro Ljubljana 
d.d., št. projekta 02/08, januar 2008.

5. Vročevod

Območje OPPN se nahaja na vplivnem območju oskrbe 
sistema daljinskega ogrevanja. Na območju OPPN bodo nove 
stavbe in tiste rekonstruirane obstoječe stavbe, za katere ob‑
staja tehnična možnost, priključene na sistem daljinskega ogre‑
vanja – vročevodno omrežje za potrebe ogrevanja in pripravo 
sanitarne tople vode.

Mesti priključitve na obstoječe glavno vročevodno omrež‑
je, prek katerih bodo oskrbovane stavbe na območju OPPN, sta 
izvedeni ob stavbi Trg mladinskih delovnih brigad 7 (T503, DN 
150) in na dvorišču stavb Vrtača 2 in 4 (T502, DN 150). Zmo‑
gljivost obstoječih glavnih vročevodov zadošča za priključitev 
in oskrbo stavb s toploto.

Za priključitev novo predvidenih in obstoječih stavb na 
vročevodno omrežje je treba izvesti priključne vročevode in 
glavna vročevoda:

– glavni vročevod DN 200‑jug (1. faza) od Trga mladin‑
skih delovnih brigad proti severu prek Tržaške ceste in v trasi 
komunalnega koridorja zahodno od obstoječih objektov 27 in 
5 do vstopa v kletni del objektov,

– glavni vročevod DN 200‑vzhod (2. faza) od obstoječega 
vročevoda DN 150, ki poteka po dvorišču objektov Vrtača 2 in 
Vrtača 4, ulici Vrtača in Levstikovi ulici prek Bleiweisove ceste 
do novega vročevoda DN 200 v območju.

Ukinitev obstoječe plinske kotlovnice in odstranitev stavbe 
kotlovnice sta mogoči šele po zgraditvi vročevoda DN 200‑jug 
(1. faza) in priključitvi obstoječih stavb, ki bodo oskrbovane prek 
skupne plinske kotlovnice, na sistem daljinskega ogrevanja.

Razvod glavnega vročevodnega omrežja v območju 
OPPN je treba izvesti deloma izven, deloma pa znotraj kleti v 
območju. Prek priključnih vročevodov je predvidena priključitev 
tako obstoječih kot tudi novih stavb.

Stavbe bodo priključene prek toplotnih postaj, ki jih je 
treba izvesti ločeno za stanovanjske in poslovne objekte ozi‑
roma ločeno za stanovanjski in poslovni del stavb. Za vsako 
stanovanjsko stavbo je predvidena samostojna toplotna postaja 
za ogrevanje, medtem ko je za pripravo tople sanitarne vode 
mogoče predvideti skupne toplotne postaje.

Načrtovane trasne poteke in dimenzije glavnega vroče‑
vodnega in priključnega omrežja znotraj območja OPPN ter 
tudi lociranje predvidenih toplotnih postaj je mogoče deloma 
prilagajati faznosti gradnje ali arhitekturnim rešitvam kletne 
ureditve. Vse trasne, lokacijske in dimenzijske spremembe 
mora pred izvedbo projektne dokumentacije potrditi oziroma z 
njimi soglašati JP Energetika Ljubljana, d.o.o.

Pri projektiranju glavnega vročevodnega omrežja in pri‑
ključnih vročevodov za priključitev stavb na območju OPPN na 
vročevodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo vroče‑
vodnega in plinovodnega omrežja za območje Tobačne tovarne 
v Ljubljani, Energetika Ljubljana, d.o.o., št. načrta R‑80‑D/2007, 
junij 2007, in njene dopolnitve.

Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje nape‑
ljave morajo biti izvedene v skladu s Sistemskimi obratoval‑
nimi navodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za 
geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 98/08) in internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o., 
Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplo‑
tnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.

Za potrebe ogrevanja in hlajenja je dopuščena uporaba 
obnovljivih virov energije v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Plinovod

Predvideni in obstoječi objekti na območju OPPN so za 
potrebe kuhe in tehnologije lahko priključeni na sistem zemelj‑
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skega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z 
delovnim tlakom 100 mbar. Obstoječe stavbe, ki so že priključe‑
ne na plinovodno omrežje tudi za potrebe ogrevanja in pripravo 
sanitarne tople vode, bodo v primeru rekonstrukcij priključene 
na vročevodno omrežje, če obstajajo tehnične možnosti.

Glavni plinovod N18141 JE 200 mm, predviden za oskrbo 
obstoječih in novih stavb na območju OPPN, poteka v trasi 
komunalnega koridorja na zahodni strani obstoječih stavb 27 
in 5 ter bo do stavbe 6 obnovljen po obstoječi trasi v dimenziji 
DN 100 100 mm. Obstoječi priključni plinovodi bodo ohranjeni 
oziroma po potrebi nadomeščeni, priključni plinovodi objektov, 
ki bodo zrušeni, pa bodo odstranjeni.

Ukinitev obstoječe plinske kotlovnice in odstranitev stavbe 
kotlovnice sta mogoči šele po zgraditvi vročevoda DN 200‑jug 
(1. faza) in priključitvi obstoječih stavb, ki so oskrbovane prek 
skupne plinske kotlovnice, na sistem daljinskega ogrevanja.

V primeru izkazanih potreb bodo nove stavbe A, B, C, D, 
E, F in G priključene na sistem zemeljskega plina z navezavo 
na nov glavni plinovod N18141 DN 100 mm, ki bo zaključen 
z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi stavbe 6. 
Skupni notranji interni razvod bo nato potekal v kleti do posa‑
meznega objekta oziroma njegove omarice s plinsko zaporno 
pipo DN 50 v fasadi stavbe praviloma poleg vhoda v stavbo. 
Pri poteku plinske napeljave v kleti je treba posebej upoštevati 
zaščitne in varnostne ukrepe proti naletu vozil.

Poslovni in hotelski kompleks ob Bleiweisovi cesti bo v 
primeru izkazanih potreb po zemeljskem plinu lahko priključen 
neposredno na nov plinovod N18141 DN 100 mm.

Zaradi gradnje podhoda pod Tržaško cesto je treba na ob‑
močju podhoda višinsko prilagoditi traso obstoječega glavnega 
plinovoda N18140 DN 300 mm.

Glavni plinovod N18130 JE 80 mm v Tobačni ulici je treba 
ob gradnji stavbe G ukiniti.

Pri projektiranju glavnega plinovodnega omrežja in pri‑
ključnih plinovodov za priključitev stavb na območju OPPN na 
sistem zemeljskega plina je treba upoštevati Idejno zasnovo 
vročevodnega in plinovodnega omrežja za območje Tobačne 
tovarne v Ljubljani, Energetika Ljubljana, d.o.o., št. načrta 
R‑80‑D/2007, junij 2007, in njene dopolnitve

Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo 
biti izvedene v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodi‑
li za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko 
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/07), 
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 
16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja 
za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 25/08) in internim dokumentom Energetike Ljubljana, 
d.o.o., Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih pli‑
novodov ter notranjih plinskih napeljav.

7. Elektronsko komunikacijsko omrežje

Za priključitev novih objektov na elektronsko komunikacij‑
sko omrežje je treba izvesti novo kabelsko kanalizacijo, nave‑
zano na obstoječo kabelsko kanalizacijo Telekoma Slovenije v 
Bleiweisovi cesti. Trasa nove kabelske kanalizacije bo potekala 
južno od objekta 27 in v komunalnem koridorju zahodno od 
objektov 27 in 5 do kleti novih objektov.

Obstoječo kabelsko kanalizacijo ob Tržaški cesti je treba 
deloma ukiniti, kable pa uvleči v novo kabelsko kanalizacijo.

Obstoječi zemeljski kabel v Tobačni ulici je treba prestaviti 
v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala po Bleiweisovi 
cesti in novi Tobačni ulici.

Obstoječi zemeljski kabel, na katerega so vezani objekti 
ob Oražnovi ulici in poteka vzhodno od teh objektov, je treba 
prestaviti v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala po Ora‑
žnovi ulici.

Telekomunikacijsko omrežje je treba izvesti v skladu 
z Idejno zasnovo telekomunikacijskega omrežja za obmo‑

čje Tobačne tovarne v Ljubljani, Novera, d.o.o., št. načrta: 
07‑073‑011, junij 2007.

8. Javna razsvetljava

Vse površine javnega dobra je treba razsvetliti s sistemom 
javne razsvetljave. Razsvetljava ob objektih bo internega zna‑
čaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.

Nova javna razsvetljava bo izvedena v Oražnovi ulici, 
novi Tobačni ulici in v podhodih. Obstoječo javno razsvetljavo 
Bleiweisove in Tržaške ceste je treba smiselno prilagodi. Z 
novo javno razsvetljavo in semaforizacijo bo opremljeno novo 
križišče Tobačne ulice in Bleiweisove ceste v obeh fazah. 
Semaforiziran bo prehod za pešce čez Bleiweisovo cesto v 
podaljšku Levstikove ulice.

Razsvetljava mora ustrezati zahtevam, podanim v pripo‑
ročilih SDR PR 5/2, ter smernicam glede varovanja okolja v 
smislu preprečevanja vsiljene svetlobe.

Površine v javni rabi v območju OPPN bodo osvetljene s 
sistemom javne razsvetljave.

Omrežje javne razsvetljave je treba izvesti v skladu z Idej‑
no zasnovo javne razsvetljave za območje Tobačne tovarne v 
Ljubljani, JRS, d.o.o., št. načrta: 06‑30‑1994/2064, maj 2007.

Ureditev komunalne in energetske infrastrukture je raz‑
vidna iz grafičnega načrta št. 4.16. »Zbirni načrt komunalnih 
vodov in naprav«.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Tlorisni gabariti »podstavkov«:
– dopuščeno je horizontalno odstopanje gabaritov »pod‑

stavkov« do največ ±0,50 m. Dopuščeno je tudi horizontalno 
odstopanje za največ –4,00 m na 30‑odstotnem deležu celo‑
tnega oboda objekta. Oblikovni poudarki na fasadi lahko od 
tlorisnih gabaritov, določenih v odloku, odstopajo do +0,60 m.

Tlorisni gabariti stolpnic:
– zunanji fasadi stolpnic morata slediti gabaritu »pod‑

stavkov«,
– dopuščeno je odstopanje gabaritov stolpnic ±0,50 m,
– balkoni, lože lahko odstopajo od tlorisnih gabaritov stol‑

pnice za +2,00 m na največ 30% dolžine fasade,
– oblikovni poudarki na fasadi lahko od tlorisnih gabaritov, 

določenih v odloku, odstopajo za največ +0,60 m.
Tlorisni gabariti objekta K:
– od vzhodnega roba objekta je odstopanje dopuščeno 

v pritličju in mezaninu za največ –2,00 m na 25‑odstotnem 
deležu dolžine,

– od severnega in južnega roba objekta je dopustno od‑
stopanje največ ±0,50 m po celotni površini, v pritličju in meza‑
ninu je dopustno horizontalno odstopanje največ –5,00 m,

– od zahodnega roba objekta je dopustno odstopanje 
največ ±1,00 m.

Tlorisni gabariti kletnih etaž in pozicije uvozov:
– dovoljena je sprememba pozicije in tlorisnih gabaritov 

kletnih etaž in RTP, če ne posegajo v trase komunalnih vo‑
dov,

– dovoljene so spremembe pozicij uvozov v kletne etaže 
z napajalne ceste C6,

– dovoljene so spremembe pozicij in število požarnih 
izhodov iz kletnih etaž.

Višinski gabariti »podstavkov«:
– v delu etaž so lahko izvedene galerije oziroma meza‑

nini,
– višinsko odstopanje je dopuščeno za največ –1,50 m,
– naklon strehe je lahko do 9%. Naklon venca mora pote‑

kati skladno z naklonom, prikazanim v grafičnem delu.
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Višinski gabariti stolpnic:
– nad največjo višino, ki je določena z najvišjo točko zgornje 

kote strešne konstrukcije objekta, je dovoljena le izvedba tehničnih 
naprav, strojnih inštalacij, telekomunikacijskih naprav in zaščitne 
ograje, ki mora biti od roba umaknjena najmanj 1,50 m.

Višinski gabarit objekta K:
– največja višina objekta je določena z najvišjo točko 

venca objekta, nad to višino je dovoljena le izvedba tehničnih 
naprav, strojnih inštalacij, telekomunikacijskih naprav in zašči‑
tne ograje, ki mora biti od roba umaknjena najmanj 1,50 m,

– dopustno odstopanje največjega višinskega gabarita 
objekta K je –1,00 m,

– višina kote pritličja je v OPPN idejna, projektno naj bo 
prilagojena nivoju Bleiweisove ceste in objektu št. 27,

– dopustno odstopanje največjega višinskega gabarita 
podstavka objekta K je ±0,60 m,

– število etaž je lahko manjše glede na etažno višino 
nadstropij.

Višinska regulacija terena:
– višinska regulacija terena je lahko prilagojena projek‑

tnim rešitvam prometne in komunalne infrastrukture in rešitvam 
arhitekture,

– kota T1 »Tobačni trg« je lahko prilagojena potrebam kon‑
strukcije kletnih etaž, dopuščeno je odstopanje kote ±0,50 m,

Kapacitete:
– dopuščeno je povečanje števila stanovanjskih enot do 

700 ob pogoju, da so zagotovljeni ustrezno število parkirnih 
mest, ustrezne površine zunanjih zelenih površin in površin za 
igro otrok, ustrezne potrebe glede vrtca ipd.

Komunalni vodi, objekti in naprave:
– dopuščene so spremembe tras posameznih komunalnih 

vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše 
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, če so ureditve v so‑
glasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

Dovoljene so prilagoditve intervencijskih poti tehničnim 
rešitvam.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

V območju OPPN je treba zagotoviti geotehnični nadzor 
in reden nadzor stanja obstoječih objektov zaradi gradbenih 
posegov v njihovi bližini.

Območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven 
območja OPPN z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene 
jame v primeru, da je pridobljeno soglasje.

V času gradnje mora biti omogočeno nemoteno delovanje 
sosednjih objektov.

Sočasno z gradnjo objektov mora biti zagotovljena presta‑
vitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih 
za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času gradnje in 
po njej.

Pri gradnji novih objektov v prostorski enoti P1 je obve‑
zno treba izvesti ukrepe za zavarovanje sosednjih objektov in 
območja. Ukrepi za posamezno fazo gradnje morajo zajemati 
varovanje izkopov za gradbeno jamo in preprečitev izliva pod‑
talnice vanjo. Projektna dokumentacija za potrebne ukrepe 
mora biti izdelana na podlagi geomehanskega in hidrogeolo‑
škega poročila.

Pri izvedbi zaščitne konstrukcije gradbene jame s sidra‑
njem ni dovoljeno posegati v obstoječe komunalne, energetske 
in telekomunikacijske vode.

Morebitne poškodbe okoliških objektov in naprav, nastale 
v času gradnje, morajo biti sanirane na stroške povzročitelja.

27. člen
(pogodba o opremljanju)

Gradnjo komunalne opreme iz programa opremljanja lah‑
ko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za 
plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.

Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu 
s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno 
opremo in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese 
na Mestno občino Ljubljana.

28. člen
(program opremljanja)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje Tobačne tovarne, ki 
ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 
Ljubljana, pod številko projekta 6241 v avgustu 2009.

Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so 

14.777.189,11 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so sku‑

pni stroški gradnje nove komunalne opreme (14.777.189,11 
EUR) zmanjšani za druge vire financiranja (1.117.465,04 
EUR). Obračunski stroški za novo komunalno opremo so 
13.659.724,07 EUR, od tega za nove objekte na območju 
OPPN 13.514.496,06 EUR in za obstoječe objekte z oznako 
2, 5, 6, 9 in 27 145.228,01 EUR;

– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo za 
nove objekte na območju OPPN so 3.151.223,26 EUR;

– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vso‑
ti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in ob‑
računskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter so 
16.810.947,33 EUR, od tega za nove objekte na območju 
OPPN 16.665.719,32 EUR in za obstoječe objekte z oznako 
2, 5, 6, 9 in 27 145.228,01 EUR;

– obračunski stroški komunalne opreme za nove 
objekte na območju OPPN, preračunani na m2 parcele, so 
428,14 EUR/m2 (od tega 346,79 EUR/m2 za novo komunalno 
opremo in 81,35 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). 
Obračunski stroški komunalne opreme za nove objekte na 
območju OPPN, preračunani na m2 neto tlorisne površine, so 
109,69 EUR/m2 (od tega 87,66 EUR/m2 za novo komunalno 
opremo in 22,03 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). 
Preračun obračunskih stroškov po posamezni komunalni opre‑
mi je v programu opremljanja;

– obračunski stroški za vročevodno omrežje za obstoječe 
objekte z oznako 2, 5, 6, 9 in 27, preračunani na m2 parcele, 
so 16,18 EUR/m2 (od tega 16,18 EUR/m2 za novo komunalno 
opremo in 0,00 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo). Ob‑
računski stroški za vročevodno omrežje za obstoječe objekte z 
oznako 2, 5, 6, 9 in 27, preračunani na m2 neto tlorisne površi‑
ne, so 6,86 EUR/m2 (od tega 6,86 EUR/m2 za novo komunalno 
opremo in 0,00 EUR/m2 za obstoječo komunalno opremo);

– obračunska območja za vso novo komunalno opremo 
razen za vročevodno omrežje so enaka parcelam novih objek‑
tov na območju OPPN. Obračunska območja za novo vroče‑
vodno omrežje so enaka parcelam novih objektov na območju 
OPPN in parcelam obstoječih objektov z oznako 2, 5, 6, 9 in 
27. Površine parcel obstoječih objektov so določene računsko 
in so razvidne iz programa opremljanja;

– obračunska območja za obstoječo sekundarno komu‑
nalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 7. Obra‑
čunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so 
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska 
območja z oznako 7 in MOL mesto so določena na podlagi stro‑
kovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo 
komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun 
nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, 
avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepre‑
mičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: 
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površi‑
ne je 0,3: 0,7. Faktor dejavnosti za nove objekte na območju 
OPPN je 1. Faktor dejavnosti za obstoječe objekte z oznako 
2, 5, 6, 9 in 27 je 1,3. Za kletne etaže namenjene parkiranju 
in servisnim prostorom se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri 
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čemer je za te površine določen le obračunski strošek za ceste 
ter vodovodno omrežje. Olajšav za zavezance ni;

– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov je treba uporabiti povprečni 

letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje 
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za 
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;

– če bodo neto tlorisne površine objektov večje oziroma 
manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski 
stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma 
zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja;

– pri odmeri komunalnega prispevka je treba upoštevati 
zmanjšanje komunalnega prispevka zaradi že poravnanih ob‑
veznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev, pri 
čemer je treba upoštevati računsko določene površine parcel iz 
programa opremljanja. Če se bo komunalni prispevek odmeril 
ločeno za posamezne nove objekte na območju OPPN, se pri 
zmanjšanju komunalnega prispevka upoštevajo samo tisti od‑
stranjeni objekti oziroma deli objektov, ki ležijo znotraj parcele 
novega objekta;

– pri odmeri komunalnega prispevka za vročevodno 
omrežje za obstoječe objekte z oznako 2, 5, 6, 9 in 27 je treba 
upoštevati računsko določene površine parcel in neto tlorisne 
površine iz programa opremljanja;

– če se bodo obstoječim objektom na območju OPPN 
povečale neto tlorisne površine, so obračunski stroški ko‑
munalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površi‑
ne, 76,62 EUR/m2. Obračunski stroški po posamezni komu‑
nalni opremi so v programu opremljanja;

– če se bodo obstoječi objekti na območju OPPN razen 
objektov z oznako 2, 5, 6, 9 in 27 na novo priključili na ko‑
munalno opremo, so obračunski stroški komunalne opreme, 
preračunani na m2 parcele, 89,46 EUR/m2 in obračunski stroški 
komunalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površine, 
76,62 EUR/m2. Obračunski stroški po posamezni komunalni 
opremi so v programu opremljanja;

– če se bodo obstoječi objekti z oznako 2, 5, 6, 9 in 27 
na novo priključili na komunalno opremo razen na vročevodno 
omrežje, so obračunski stroški komunalne opreme, preraču‑
nani na m2 parcele, 75,70 EUR/m2 in obračunski stroški ko‑
munalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površine, 
71,09 EUR/m2. Obračunski stroški po posamezni komunalni 
opremi so v programu opremljanja.

XII. KONČNE DOLOČBE

29. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dolo‑
čila:

– Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, 
št. 6/88 in 18/88, ter Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 
40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odl. US, 
89/02, 79/04, 98/08 in 54/09),

– Odloka o sprejemu spremembe in dopolnitve zazidalne‑
ga načrta za del območja VI‑6 Centralna tehnična knjižnica in II. 
faza gradbenega oddelka FAGG (Uradni list SRS, št. 1/81),

– ‑Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 
urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Ura‑
dni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 
68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08, 110/08),

– Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni 
otok VS‑5 Rožna dolina in del VS‑6 – Vič (Uradni list SRS, 
št. 32/84),

v delih, ki se nanašajo na območje OPPN.

30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene ureditve so v območju 

OPPN dopuščena redna in investicijsko‑vzdrževalna dela ter 
spremembe namembnosti skladno z določbami 2. in 9. člena 
tega odloka.

31. člen
(vpogled OPPN)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, oddelku, pristoj‑

nem za urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Vič ‑ Rudnik,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Center,
– Četrtni skupnosti Vič in
– Četrtni skupnosti Center.

32. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505‑8/2006‑104
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

NOVA GORICA

4269. Obvezna razlaga Odloka o splošnih 
prostorskih ureditvenih pogojih za posege 
v prostor v občini Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obči‑
ne Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, 
št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne 19. novembra 2009 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih 

pogojih za posege v prostor v občini  
Nova Gorica

1.
Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka 4. člena 

Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v 
prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 9/87, 11/87, 
Uradne objave, št. 20/02, 4/03 in Uradni list RS, št. 113/08), 
ki se glasi:

»Izjemo, ki velja za komunalne naprave, je potrebno 
razumeti tako, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture 
in priključkov na infrastrukturo dopustna ne le na stavbnih ze‑
mljiščih, pač pa tudi na vseh zemljiščih druge planske rabe, če 
primarne planske rabe zemljišča ne spreminja.«

2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
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3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350‑13/87
Nova Gorica, dne 19. novembra 2009

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

Darinka Kozinc l.r.

4270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Poslovna cona Solkan

Na podlagi 52. člena in v povezavi z 98. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 
ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. no‑
vembra 2009 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Poslovna cona Solkan

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljevanju: OPPN), Poslovna cona Solkan, ki ga je 
izdelala Studio Torkar d.o.o. Nova Gorica pod številko projekta 
831‑09 v maju 2009.

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje:
– obrazložitev in utemeljitev
– grafične prikaze sedanjega ter bodočega stanja zazida‑

ve in komunalne ureditve
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja pro‑

stora.
(2) Sestavni del spisa OPPN je Poročilo o vplivih na okolje 

za 1. fazo Obrtne cone Solkan, ki ga je izdelala Oikos d.o.o. 
Domžale pod številko projekta 273‑001/01 marca 2000.

3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številka‑
mi: 1380/1, 1380/2, 1380/3, 1380/4, 1380/5, 1380/6, 1380/7, 
1380/8, 1381/2, 1514/4, 1514/3, 1515/5, 1515/6, 1515/7, 
1515/8, 1515/9, 1517/4, 1517/5, 1517/6, 1517/7, 1518/3, 
1518/4, 1518/5, 1518/6, 1518/7, 1518/8, 1518/9, 1518/10, 
1518/11, 1518/12, 1518/13, 1518/14, 1518/15, 1518/16, 
1518/17, 1518/18, 1518/19, 1519/3, 1519/4, 1519/5, 1519/6, 
1519/7, 1519/8, 1519/9, 1519/10, 1519/12, 1519/13, 1519/14, 
1519/15, 1519/16, 1519/17, 1519/18, 1519/19, 1519/20, 
1520/2, 1520/6, 1520/7, 1520/8, 1520/9, 1520/10, 1520/12, 
2265/4 in 2671/2, vse k.o. Solkan.

4. člen
(pogoji za urbanistično oblikovanje)

(1) Na celotnem območju se zgradi 17 objektov, ki se 
lahko pod določenimi pogoji tudi povezujejo v sklope. Za vse 
objekte je v grafičnih sestavinah natančno določena najmanjša 
dopustna zazidalna površina in tista površina na parceli objek‑
ta, do katere se objekt lahko pod posebnimi pogoji razširi. Na‑
kazane tlorisne razširitve objektov so lahko tudi samo pritlične 

in so možne do parcelnih mej ob soglasju lastnikov parcel, do 
katerih se razširijo, sicer se parcelni meji smejo približati le na 
razdaljo, ki je enaka višini objekta.

(2) Objekta 1 in 2 sta lahko etažnosti P+2, lahko se ob 
vzajemnem soglasju spojita v niz.

(3) Objekti 3, 4, 5, 6 in 7 so etažnosti P+1, lahko pa se, 
ob soglasju neposrednih sosedov, dvignejo do etažnosti P+2 
in dozidajo znotraj označene meje.

(4) Objekti 8, 9 in 10 so etažnosti P+1, lahko pa se, ob 
vzajemnem soglasju, dvignejo do etažnosti P+2. Objekta 8 in 
9 se lahko povežeta v niz, objekta 8 in 10 se lahko mestoma 
povezujeta v etaži. Objekt 9 je lahko namenjen za gostinski lo‑
kal, lahko pa tudi drugi poslovni dejavnosti. Objekt 10 se lahko 
pločniku ob cesti približa kot je označeno v grafičnih prikazih.

(5) Objekti 11, 12 in 13 so etažnosti P+2, lahko se ob 
vzajemnem soglasju spojijo v niz. Objekt 13 se v nadstropju 
lahko konzolno razširi proti cesti, tako da znaša širina objekta 
v nadstropju max. 15,00 m.

(6) Objekti 14, 15, 16 in 17 so, zaradi bližine stanovanj v 
soseščini, etažnosti P+1 in so lahko v celoti namenjeni poslovni 
dejavnosti, lahko pa so tudi deloma stanovanjski. Objekta 14 
in 15 imata določeno polje možne širitve ali povezovanja ob 
vzajemnem soglasju. Izvedena sta lahko tudi z atiko, v takem 
primeru je njuna višina lahko največ 8,00 m. Objekta 16 in 17 
sta lahko visoka največ 6,00 m ob kapi.

(7) Objekti etažnosti P+2 so lahko visoki največ 10,50 m 
ob kapi, če so napušči klasični, ali 11,00 m, če so objekti izve‑
deni z atiko.

(8) Vsi objekti so lahko podkleteni. Globina podkletitve je 
odvisna od vsebine in funkcije objekta. Klet je tisti del objekta, 
ki je pod koto pritličja.

5. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)

Strehe objektov so lahko ravne, štirikapnice, dvokapnice 
ali enokapnice, z napuščem ali atiko. Fasade so lahko klasične, 
zidane in ometane, ali pa iz prefabriciranih betonskih ali drugih 
elementov.

6. člen
(dejavnosti v območju)

V območju je dopuščena fleksibilnost pri velikosti objek‑
tov in možnem združevanju parcel znotraj posameznih nizov. 
Dejavnosti, ki so nesprejemljive in tiste, ki so priporočljive za 
obravnavano območje, so po šifrah standardne klasifikacije 
navedene pod posameznim elementom okolja (zrak, voda, tla, 
hrup), v tabeli 1 Poročila o vplivih na okolje. Dejavnosti, ki so v 
tabeli označene za nesprejemljive, se v cono ne smejo locirati. 
Za dejavnosti, ki so označene za manj sprejemljive, je v uprav‑
nem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebna 
dodatna presoja sprejemljivosti vplivov na okolje.

7. člen
(zunanja ureditev)

(1) Posamezne parcele so lahko ograjene z žično ograjo 
višine največ dva metra.

(2) Zunanje funkcionalne površine parcel objektov je mo‑
goče v celoti urediti kot interna parkirna mesta.

(3) Okolico objektov, ki ne potrebujejo zunanjih funkcio‑
nalnih površin, je potrebno v čim večji meri ozeleniti z avtohto‑
nim drevjem in grmovnicami.

8. člen
(višinska regulacija območja)

(1) Kota pritličja objektov je praviloma višja od priključka 
na cestno omrežje. Kote pritličja objektov na parcelah, ki se 
priključujejo na sekundarne ceste, so v intervalu od 92,70 m 
do 93,70 m nadmorske višine.

(2) Če so objekti podkleteni, so kote pritličja, zaradi lažje 
izvedbe dostopne klančine v klet, lahko tudi višje.
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9. člen
(cestno omrežje)

(1) Cestno omrežje opredeljuje tudi mrežo ostalih komu‑
nalnih naprav, ki so v cesti (kanalizacija in vodovod v medse‑
bojnem min. odmiku 3,00 m) in ostalih, ki so v pasu ob cesti 
(elektrika, plin, telefon, kabelska TV).

(2) Na vzhodnem robu območja poteka primarna cesta 
vzporedno z železniško progo. Pravokotno na primarno cesto 
potekata dve sekundarni cesti, ki sta povezani v krožno zanko. 
Širina cest je 6,00 m tako, da je omogočen tudi promet z večjimi 
tovornimi vozili.

(3) Glavna cestna navezava za tovorni promet je na Cesto 
IX korpusa po obstoječem priključku proti jugu. Cestni priklju‑
ček na Cesto IX korpusa po Veliki poti se zaradi varnostnih 
razlogov ukine. Podaljša se primarno cesto vzdolž železniške 
proge proti severu do ceste Pot na breg. Stik Velike poti s cesto 
ob železniški progi, z uvozom v podzemna parkirišča sosednje 
stanovanjske soseske, je izveden kot krožišče.

10. člen
(mirujoči promet in dostava, peš in kolesarski promet)
(1) Mirujoči promet je urejen z javnimi parkirišči, dostopni‑

mi neposredno s sekundarnih cest. Parkirna mesta so senčena 
z avtohtonimi drevesi. Dodatno parkiranje je omogočeno tudi v 
okviru parcel objektov.

(2) Parkiranje je dopustno tudi vzdolž dostopne ceste ob 
železnici, če bo detajlni načrt rekonstrukcije ceste ugotovil, da 
je to tehnično mogoče.

(3) Smer možnih dostopov do objektov je le nakazana, 
rešitve so odvisne od zasnove posameznih objektov in njihove 
zunanje ureditve.

(4) Načrtovana je ureditev enostranskega pločnika za 
pešce širine 1,20 m in kolesarske steze širine 2,00 m v pasu 
med železnico in cesto.

11. člen
(kanalizacija)

(1) V območju bo izveden ločen kanalizacijski sistem. Fe‑
kalna in meteorna kanalizacija sta predvideni v trasi cestnega 
omrežja.

(2) Meteorne vode se odvajajo po sekundarnih kanalih v 
območju in odvedejo v nov meteorni kanal ZBDVs, ki poteka 
vzdolž območja, v odmiku 8,00 m od železniške proge. Vse 
komunalne naprave, ki bodo ob gradnji odvodnika prizadete, 
se sanirajo ali prestavijo.

(3) Fekalne vode se odvedejo po sekundarnih kanalih v 
obratni smeri od meteornih do črpališča in po tlačnem vodu do 
revizijskega jaška na Cesti IX korpusa. Fekalno kanalizacijo se 
vodi s prečrpavanjem pod železniško progo in čez zemljišče 
bivše karavle do kanalizacije ob Cesti IX korpusa.

12. člen
(vodovod)

(1) Območje je navezano na vodovodno omrežje po Veliki 
poti na severu in po cestnem priključku na Cesto XI korpusa 
na jugu. Na to omrežje se iz voda, ki poteka po Veliki poti v 
bližini novega krožišča lahko izvede odcep. Vodovod poteka 
na nasprotni strani od fekalne kanalizacije, v odmiku 1,00 m 
od robnika ceste.

(2) Na trasi cevovoda so nameščeni v razmaku 80,00 m 
nadzemni požarni hidranti preseka 80 mm, ki služijo zunanji 
požarni zaščiti območja. Minimalna dimenzija cevi za oskrbo 
požarnih hidrantov je preseka 100 mm.

13. člen
(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

(1) Za napajanje območja z električno energijo je v ob‑
močju zgrajena transformatorska postaja, ki presega potrebe 
območja, zato se nanjo z odcepi kabelske kanalizacije lahko 
priključujejo tudi sosednja območja.

(2) Trase električnih razvodov potekajo po trasi cestnega 
omrežja in cestnih priključkov posamezne parcele.

(3) Celotno območje je opremljeno z javno razsvetljavo.

14. člen
(plinovodno omrežje)

Območje je navezano na distribucijsko plinovodno omrež‑
je po Veliki poti, ki dopušča morebitne potrebne razširitve in 
nove navezave pod pogoji sistemskega operaterja.

15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Telefonsko omrežje je izvedeno v kabelski kanalizaciji.

16. člen
(omrežje KTV)

Kabelsko omrežje območja je priključeno na mestno KTV 
omrežje.

17. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Kontejnersko mesto je preurejeno v ekološki otok, ki 
izkorišča zelenico med cesto in peš potjo. Razširitev omogoča 
umestitev treh zabojnikov za sekundarne odpadke na ustrezno 
in primerno mesto.

(2) Za morebitne odpadke, ki nastajajo pri proizvodnih 
dejavnostih, morajo poskrbeti povzročitelji sami, znotraj lastnih 
parcel, v soglasju in pod pogoji izvajalca javne službe, kakor jih 
je podal v smernicah k načrtu.

18. člen
(ukrepi za varovanje okolja)

Ukrepi za varovanje okolja so natančno določeni v Poro‑
čilu o vplivih na okolje, ki je sestavni del spisa.

19. člen
(varstvo pred požarom)

Intervencijski promet je omogočen do vseh objektov. V 
kompleksu je zgrajeno vodovodno omrežje z ustreznim števi‑
lom nadzemnih požarnih hidrantov.

20. člen
(dopustna odstopanja)

Dopustne tolerance pri gradnji vseh objektov so +‑ 10%.

21. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled občanom in pravnim osebam na 
oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.

22. člen
(objava in uveljavitev odloka)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
1. fazi zazidalnega načrta Obrtna cona Solkan (Uradne objave, 
št. 21/01, Uradni list RS, št. 33/09 obvezna razlaga).

Št. 3505‑7/2007
Nova Gorica, dne 19. novembra 2009 

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

Darinka Kozinc l.r.
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4271. Odlok o spremembi Odloka o denarnih 
socialnih pomočeh v Mestni občini Nova 
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o denarnih socialnih 

pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V Odloku o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 12/09) se spremeni prvi odsta‑
vek 6. člena tako, da se glasi:

»Višina denarne pomoči znaša najmanj 40 EUR in največ 
dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka po 
Zakonu o socialnem varstvu (osnovni znesek denarne pomoči), 
razen v primerih iz 12., 13., 14. in 15. člena tega odloka.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.

Št. 007‑12/2008
Nova Gorica, dne 19. novembra 2009

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

Darinka Kozinc l.r.

4272. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
19. novembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine 

Nova Gorica

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena Odloka o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova 
Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objave št. 19/99, 
24/00, 1/02, 4/03 in Uradni list RS, št. 133/03, 88/04, 134/04, 
93/05, 114/05, 2/07, 103/07 in 122/08) tako, da se glasi:

»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2010 znaša 0,004330€.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 42201‑62/2009
Nova Gorica, dne 19. novembra 2009

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

Darinka Kozinc l.r.

4273. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 
24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
102/04 – upb, 93/05 in 126/07) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne 19. novembra 2009 sprejel

S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc. 

št. 1015/6 dvorišče 26 m² k.o. Kromberk.

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna‑

čaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine 
Nova Gorica.

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 465‑01‑18/2003
Nova Gorica, dne 19. novembra 2009

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica

Darinka Kozinc l.r.

VRANSKO

4274. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih ce‑
stah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakona o prekrških (ZP‑1‑UPB4 
Uradni list RS, št. 3/07) in 7. in 16. člena Statuta Občine Vran‑
sko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet Občine Vransko 
na 20. redni seji dne 3. 11. 2009 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, 
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Vransko in postopek 

njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in 

sankcioniranje kršitev tega odloka.
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II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Vransko so vse javne 
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne 
poti.

Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso ka‑
tegorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na 
način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestne‑
ga prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec 
te prometne površine (dovozne ceste ter pristopi do objektov 
in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, ceste 
v zasebni lasti ipd.).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Obči‑
ne Vransko na predlog župana. Predlog kategorizacije občin‑
skih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v pred‑
pisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomešče‑
nih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, 
se določijo po postopku iz prejšnje člena tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga‑
jo vaški odbori, skupine posameznikov in zainteresirane pravne 
osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet Občine Vransko na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo 
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka‑
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon‑
struirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za par‑
kirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali 
pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občin‑
ska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu 
primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če 
je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje‑
nega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet Občine Vransko na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro‑

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske 
ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, 
če se njen prenos opravi brezplačno ali se za njen prenos dogo‑
vori primerna odškodnina in če je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih 
cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Vransko na predlog župana, nje‑
na kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega 
odloka.

10. člena
(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih 
in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih ce‑
stah in so namenjene dostopu do planinskih koč ter vrhov ali 
dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali 
znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega od‑
stavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, 
upravlja Občina Vransko.

Z nekategoriziranimi cestami upravlja Občina Vransko.
Vzdržujejo jih občina skupaj z uporabniki. Vzdrževanje 

mora biti tako, da je na njih mogoč promet za katerega so 
namenjene.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se 
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresni‑
čevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme 
Občinski svet Občine Vransko na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posa‑
meznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postop‑
ku, določenim za občinski proračun, in je njegov sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od‑
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je od‑
redil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega 
vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno‑tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja 
pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in

– izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
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– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na 

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na 
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr‑
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede na 
rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in za‑

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Vransko;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje 
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z 
izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določena 
s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko‑
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest razen 
nekategoriziranih se zagotavljajo v občinskem proračunu Ob‑
čine Vransko.

Sredstva za graditev in vzdrževanje nekategoriziranih 
cest zagotavljajo uporabniki in občinski proračun.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skla‑
du s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na 
okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objek‑
tu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se 
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom 
in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za 
takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v 
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih ele‑
mentov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomič‑
nosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de‑
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re‑
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na 
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi ne‑
premičnini odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v 
naravi po zaključenem posebnem postopku razlastitve, če prej 
ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom 
te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz 
prejšnje člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene 
razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih ze‑
mljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali 
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, 
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva 
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in 
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za do‑
ločitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile 
uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na cesti morajo biti zunaj vozi‑
šča.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojen 
občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika 
in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po 
presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma 
izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozi‑
šču glavne občinske ceste.

Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da 
je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen ob‑
činski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih 
prevoznikov.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki 

posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje ob‑
činske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije 
investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu 
in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri 
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdr‑
ževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev 
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste 
od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
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22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav 
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na 
območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovo‑
ren pristojen občinski upravni organ za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, 
naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor 
oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o gradnji 

ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma 
upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu 
najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskla‑
dijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati investi‑
torju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstav‑
ka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele‑
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi kon‑
cesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objek‑
tov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev 
koncesije predpiše Občinski svet Občine Vransko.

Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in 
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali fi‑
zična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izkorišča, 
se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in izvajanje 
ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih 
cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanja 
ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo 
tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju 
občinske ceste in objektov na njej, če to ni s predpisi o javnih 
cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz prejšnjega odstavka 
drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati 
tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje 
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki 
urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega odloka omogočajo 
varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30. člena tega 
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje 
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgovoren 
pristojen občinski upravni organ za ceste.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska jav‑
na služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organizira‑
nje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo 
koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospo‑
darske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega raz‑
pisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet Občine 
Vransko.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev za‑
gotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v iz‑
vedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela oddaja 
pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku in pod 
pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira‑
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski upravni 
organ za ceste.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci‑

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih 
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi 
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zaradi 
zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno 
cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 
promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki 
bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora 
pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti 
z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategori‑
zirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojen 
občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje 
lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. 
Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na neka‑
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba 
povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem 
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh 
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti 

ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb‑
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), 
lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove 
ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali 
njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obre‑
menitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
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Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za 
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge 
alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega in‑
špektorja najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega 
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno 
signalizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti poli‑
cija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih 
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata 
o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ 
za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo‑
gov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega 
leta se določi v skladu z določbo 50. člena tega odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, 
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter posta‑
vljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega 
občinskega upravnega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz 
prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem 
pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prome‑
ta na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter 
varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob‑
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito 
pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom 
tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri nekategorizirani cesti 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Vransko.

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonape‑
tostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, 
toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Obči‑
na Vransko, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem pristojnega občinskega uprav‑
nega organa za ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zahteva 
od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, ka‑
dar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske 
ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa 
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav 
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz 
soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko odkloni 
izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in 
naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno 
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekon‑
strukcijo te ceste.

33. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinske‑
ga upravnega organa za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja 
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska 
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti 
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim 
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno 
stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrže‑
vanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opra‑
vljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske 
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno 
soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. 
V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede 
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo‑
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izre‑
dni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali 
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih 
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kate‑
rega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali 
njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se 
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni 
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občin‑
skih cestah, izda pristojen občinski upravni organ za ceste v 15 
dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti 
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izre‑
dne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi 
obrambnih potreb.

Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza 
s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste uskladiti 
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in di‑
menzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega 
vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretje‑
ga odstavka prejšnje člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec 
prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti 
škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
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37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določe‑
ne v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka, 
in površine, ki jih za te namene pristojen občinski upravni or‑
gan za ceste določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni 
organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh 
dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe po‑
vršin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše 
župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa 
za ceste.

38. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri‑
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko 
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega 
upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični 
in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova 
opremljenost s prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov 
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v 
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko 
cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, 
krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen 
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v 
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka 
mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste zara‑
di ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, 
določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega pro‑
meta ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan 
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko 
pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno odločbo 
zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške 
preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni 
naslednik.

40. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ure‑
ditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe 
priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s 
pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če 
ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije 
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristoj‑
nemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd 
vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi 
njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, 
snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v 
skladu s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo 
ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelovati s 

pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in prilagoditi 
vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del stro‑
škov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in de‑
ročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo 
občinske ceste.

42. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le 
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na 
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost 
prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in‑
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega 
organa za ceste.

43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce‑

ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine 
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega tele‑
sa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora 
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega 
organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, 
ki jih določa soglasje.

44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto 
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in ze‑
mljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stro‑
ške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic 
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje 

in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo 
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno 
dovoljena;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali 
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali 
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če 
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače 
ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena 
urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge 
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug mate‑
rial ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom 
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred‑

mete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače 
onesnaževati cesto;

12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali 
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob 
cesti napajališča za živali;

13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko‑
vane, da lahko poškodujejo cesto;

14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge 
gorljive snovi;
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15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 
1 m od ceste vzporedno z njo;

16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme‑
tijsko orodje in stroje;

17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s 
coklami;

18. vlačiti po cesti predmete, ki lahko poškodujejo cesti‑
šče.

45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s 
takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih ce‑
stah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, 
ki ne poškodujejo vozišča.

46. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode 
in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne 
povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za 
odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njiho‑
vega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in 
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev 
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in pro‑
meta na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi 
učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti 
na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objek‑
tov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene 
snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstra‑
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na 
tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za 
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 48. člena tega 
odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za 
delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrže‑
vanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, 
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji 
teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi 
za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za zaporo 
občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti 
na druge javne ceste. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo 
občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da 
prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar 
samo v času izven prometnih konic.

48. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce‑
ste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O izdanih 
dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti 
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena 
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve 
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izva‑
janja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 

47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora 
izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega iz‑
vajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela 
izvajala.

Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega 
upravnega organa za ceste potrjena prometno tehnična doku‑
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji 
za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore 
ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati 
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predla‑
ga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja 
njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izda‑
jatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje 
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, pred‑
videnimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično 
sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo 
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi 
za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne 
zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti 
policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri 
dni pred zaporo ceste.

49. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto 
v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih 
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja 
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali 
storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske 
ceste (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pregle‑
dnosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista 
odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pregle‑
dnosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodni‑
ne. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik 
oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski upravni organ 
za ceste v skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziroma 
uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do od‑
škodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena 
v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste 
iz 31. člena tega odloka.

50. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno ureditev in režim na občinskih cestah določa 
Občinski svet Občine Vransko na predlog župana. Prometno 
signalizacijo pa določa pristojni občinski upravni organ za ce‑
ste.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki 
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za 
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči 
predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ce‑
ste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima 
pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno 
vzdrževanje in odstranitev.
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51. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občin‑
skih cestah je prepovedano.

Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav 
za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občin‑
skih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu 
ceste.

Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko izda so‑
glasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so 
obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni 
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo 
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za 
njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ce‑
ste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu 
s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje 
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda 
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma 
ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine 
Vransko.

Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad 
voziščem občinske ceste.

52. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati 
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo‑
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in 
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 38. in 
39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

53. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste, 
ter zoper sklep iz drugega odstavka 51. člena tega odloka je 
dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

54. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o 
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
nadzira občinski inšpektor za ceste.

55. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest 
ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih 
ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati do‑
kumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela 
izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v nasprotju 
s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh 
del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in 
prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opra‑
vljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju 
z njim;

– odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, 
ki ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa 
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne 
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v 

varovalnem pasu ceste;
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon‑

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni 
izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr‑
vega odstavka tega člena je 8 dni od dneva njene vročitve. 
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in 
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene 
izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko 
je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti 
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, 
občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem po‑
stopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski 
inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba 
izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski 
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter 
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih 
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in sku‑
pnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost 

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v 

skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, 

podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in 
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potreb‑
ne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani 
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, ki 
ga določi občinski inšpektor za ceste, le ta poda pisno pojasnilo 
in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka 
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, 
pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdr‑
ževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri 
izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, 
lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sank‑
cij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stro‑
ški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), 
ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

56. člen
(prekrški)

Z globo najmanj 1000 € se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v 
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne‑
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (32. člen);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga 
dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z dovolje‑
njem (prvi odstavek 33. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja 
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih 
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja 
(34. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za 
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spremeni 
objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja pristojnega 
občinskega upravnega organa za ceste (37. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občin‑
sko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in 
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. člena);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hu‑
dournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje 
občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope 
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega tele‑
sa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej 
(42. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu 
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja 
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
tega soglasja (43. člen);

– začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali 
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objek‑
tih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte 
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (44. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi 
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 45. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene 
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (46. člen);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih 
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu 
(46. člen);

– brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občin‑
ske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne 
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 47. člena);

– ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali 
popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih 
del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (48. člen);

– izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v na‑
sprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo 
ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s 
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja 
(48. člen);

– ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v 
polju preglednosti (49. člen);

– postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski 
cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali 

napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob 
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
(51. člen).

Z globo najmanj 200 € se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

57. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo najmanj 200€ se za prekršek kaznuje posame‑
znik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega 
člena.

58. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z globo najmanj 1000 € se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo varno 
odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena);

Z globo najmanj 200 € se kaznuje za prekršek iz prejšnje‑
ga odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrže‑
vanja občinskih cest.

59. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z globo najmanj 1000 € se kaznuje za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če 
o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega uprav‑
nega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih 
podatkov in načrtov (23. člen).

Z globo najmanj 200 € se kaznuje za prekršek iz prejšnje‑
ga odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

Z globo najmanj 200 € se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če 
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne 
obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in 
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne 
uskladitve del (23. člen).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje 
v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog pla‑
na razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 
12. člena tega odloka.

61. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priklju‑
ček nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisa‑
nega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti 
vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem 
upravnem organu za ceste najkasneje v enem letu po uvelja‑
vitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 
40. člena tega odloka.

62. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob 
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasne‑
je v letu dni po uveljavitvi tega odloka.
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63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah in 
se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena tega odloka ter 
določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah najkasneje v dveh letih po uveljavitvi 
tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja ali so 
postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se 
odstranijo.

64. člen
(izvajanje nalog)

Do podelitve koncesije za vzdrževanje občinskih cest 
in do organiziranja občinske inšpekcije za ceste zagotavlja 
izvajanje nalog vzdrževanja občinskih cest in izvajanje inšpek‑
cijskega nadzora občinska uprava.

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3710/2009
Vransko, dne 3. novembra 2009

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

4275. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Podgrad

V skladu s 55. členom in 61. členom Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet 
Občine Vransko na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) na 20. redni seji dne 3. 11. 
2009 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem  

načrtu Podgrad

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podroben prostorski načrt)

(1) Občinski podroben prostorski načrt Podgrad (v na‑
daljevanju: OPPN Podgrad) je načrtovan za območje 7.1 kot 
I. faza ureditve območja PO07‑1 opredeljenega z Odlokom o 

občinskim prostorskim načrtom Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 38/08).

(2) OPPN Podgrad je izdelalo podjetje ARCHI.KA d.o.o., 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana pod zaporedno št. projekta 
OPPN/2009‑004 v februarju 2009. Projekt je sestavni del ob‑
činskega podrobnega prostorskega načrta.

2. člen
(vsebina)

(1) OPPN Podgrad določa mejo in funkcijo ureditvenega 
območja opredeljenega kot PO07‑1, določa lego, velikost in 
zmogljivost objektov, opredeljuje potek naprav ter določa pogo‑
je za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov 
in naprav na obravnavanem območju, določa vodnogospodar‑
ske ureditve in ukrepe za varstvo proti poplavam, opredeljuje 
pogoje za komunalno urejanje ter določa okoljevarstvene in 
druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju prostorske‑
ga akta. Poleg že naštetih pogojev in ukrepov OPPN Podgrad 
določa tudi etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajal‑
cev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Seznam prilog se nahaja v gradivu OPPN Podgrad iz 
druge točke 1. člena tega odloka.

(3) Sestavni del OPPN Podgrad so poleg projekta iz dru‑
ge točke 1. člena tega odloka tudi:

3.1 Hidrološko‑hidravlična presoja poplavne varnosti po‑
toka Podgrajščice na območju občinskega prostorskega načrta 
– I faza, ki ga je pod zaporedno št. projekta 3057/08 izdelalo 
podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 
2000 Maribor;

3.2 Idejna zasnova prometne in komunalne infrastrukture, 
ki ga je pod zaporedno št. projekt 24/09 izdelalo podjetje Savi‑
njaprojekt, Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec;

3.3 Idejna zasnova načrta elektroinstalacij, ki ga je pod za‑
poredno št. projekta 69/08 izdelalo podjetje REMCOLA‑REM‑
CHEM, d.o.o Cankarjeva 2, 2310 Slovenska Bistrica.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN Podgrad obsega parcele 
oziroma dele parcel, na katerih so izvedeni in načrtovani trajni 
objekti, parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtova‑
ne površine namenjene oddihu, športu in rekreaciji, parcele 
oziroma dele parcel na katerih so načrtovane druge zelene 
površine, parcele oziroma dele parcel na katerih so načrtovane 
druge zelene površine ter ukrepi za zaščito pred poplavami ter 
parcele oziroma dele parcel na katerih so načrtovani vsi objekti 
nujno potrebni za izvedbo OPPN Podgrad.

(2) Topografski opis meje ureditvenega območja:
Izhodiščna točka opisa meje območja je točka (T0) na za‑

hodnem delu ureditvenega območja na levem bregu Podgraj‑
ščice, kjer vodotok prečka občinska cesta. Opis meje poteka v 
smeri urinega kazalca.

Smer neba Opis meje
Zahod Meja poteka od izhodiščne točke, do novega odcepa dovoznega priključka na občinsko cesto 

v skupni dolžini cca 30 m. 
Sever V celoti meja sledi severnemu robu dovoznega priključka do površinskega odvodnika zalednih 

voda v dolžini cca 150 m.
Vzhod Na stiku z odvodnikom zalednih voda se meja obrne proti jugu in poteka v smeri proti jugu 

vzdolž dna površinskega odvodnika zalednih voda v dolžini cca 125 m do izliva le tega v Pod‑
grajščico. 

Jug Izliv površinskega odvodnika zalednih voda v Podgrajščico je skrajna jugo vzhodna točka ob‑
močja, kjer meja zavije po desnem bregu Podrajščice nazaj do izhodiščne točke. Meja je v tem 
delu dolga cca 190 m. 
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(3) Opis meje ureditvenega območja po parcelah:
Izhodiščno točko opisa meje predstavlja točka T0. Opis 

meje poteka v smeri urinega kazalca. 

Smer neba Opis meje
Zahod Meja poteka od izhodišče točke opisa meje obravnavanega območja proti severozahodu do 

obstoječega dovoznega priključka na ureditveno območje po občinski cesti, ki je površina dela 
parcel št. 1311/1. Na skrajni jugozahodni točki parcele 29/2 se meja usmeri proti severu, kjer 
teče vse do skrajne severozahodne točke parcele 29/2.

Sever Na severu meja poteka po severnem robu parcele 29/2, vse do stika omenjene parcele s parcelo 
15/5 na vzhodu.

Vzhod Na vzhodu meja poteka po spodnjem robu obstoječe brežine parcele 15/5 vse do Podgrajščice, 
kjer se meja ponovno usmeri proti zahodu. 

Jug Južna meja poteka po spodnjem robu brežine vodotoka Podgrajščica. V tem delu meja prečka 
parcele 1331, 15/10 in 15/13.

(4) Velikost ureditvenega območja:
Površina obravnavanega območja meri približno 1,2 ha 

površine.
(5) Območje OPPN Podgrad obsega naslednje par‑

cele oziroma dele parcel, ki so znotraj meje obravnavane‑
ga območja in so prikazane v grafični prilogi (glej projekt 
št. OPPN/2009‑004). Obravnavano območje leži na območju 
katastrske občine Jeronim in vključuje naslednje parcele: 15/5, 
15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 29/2 in 29/3.

(6) V primeru odstopanja stanja navedenih parcel glede 
na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

(7) Zemljišča, ki so v občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu zunaj meje obravnavanega območja obsegajo parcele 
opredeljene v spodnji tabeli.

Poseg Parcela
Gradnja zadrževalnika zbirnih meteornih vod z ojezeritvijo iz Podgrajščice 1331
Ureditev brežin Podgrajščice 1331
Rekonstrukcija dovoznega priključka na cesto Jeronim–Vansko 1311/1

(8) Poleg naštetih zemljišč je v območje posegov izven 
ureditvenega območja OPPN Podgrad možno vključiti še do‑
datna zemljišča, v kolikor se v postopku priprave projektne do‑
kumentacije gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: 
GJI) in priključkov na njo, na podlagi strokovno preverjenih 
rešitev izkaže, da je to za racionalizacijo in izvedbo GJI nujno 
potrebno.

(9) Na obravnavanem območju niso predvidene rušitve 
obstoječih objektov. Skladno z zasnovo območja se obstoje‑
čim objektom spreminja obstoječa namenska raba oziroma 
se ohranja.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen
(1) V skladu z Odlokom občinskega prostorskega načrta 

Občine Vransko (v nadaljevanju: OPN Vransko) je s podrobnej‑
šo namensko rabo prostora obravnavano območje OPPN Pod‑
grad opredeljeno kot območje površin za turizem (BT, ZS).

(2) Območje OPPN Podgrad je deloma namenjeno biva‑
nju, športu in rekreaciji, vodnogospodarskim ureditvam, oddihu 
ter vsem spremljajočim ureditvam (infrastrukturne ureditve, 
ureditve zelenih površin) za potrebe daljšega zadrževanja in 
bivanja turistov na obravnavanem območju. Delno je območje 
namenjeno tudi zagotavljanju ustreznih pogojev za bivanje 
skrbnika celotnega športno‑turističnega kompleksa.

(3) Na območju OPPN Podgrad so opredeljene naslednje 
namenske rabe:

Oznaka območja Pripadajoča namenska raba prostora/dejavnost
S Obstoječe stanovanjske površine – stanovanja in pomožni objekti
TD Turistične dejavnosti
TD‑1 Območje predvidenih servisnih objektov
TD‑2 Območje predvidenih mest za bivalne prikolice in prometnih površin
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Oznaka območja Pripadajoča namenska raba prostora/dejavnost
TD‑3 Območje predvidenih bivakov
ZS Urejene zelene površine
ZS‑1 Zelene površine prostočasnih dejavnosti
ZS‑2 Zelene površine in ojezeritev za zadrževanja visokih voda, požarne vode in rekreacije
ZD Druge zelene površine
ZD‑1 Zelene površine za šotorišča

drugi posebni ali dodatni pogoji. Z načrtovano ureditvijo se 
zagotovi dostop in dovoz do Podgrajščice po obstoječem dovo‑
znem priključku pri čemer tudi že zgrajen nadstrešek –objekt 6 
nad obstoječimi parkirišči ni ovira za vzdrževanje vodotoka.

(4) Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 
objektov so:

– predpisani odmiki gradbene linije od prometnic, sose‑
dnjih parcel in objektov;

– nizki preprosto členjeni gabariti objektov;
– predpisana členitev fasade, ki je možna le do maksimal‑

nih gradbenih linij;
– določen višinski gabarit objektov, ki je predpisan z eta‑

žnostjo objektov – predvideni novi objekti ne smejo bistveno 
presegati višine obstoječih objektov;

– zagotovitev dovozov, parkirnih mest in dostopov za 
invalide in starejše ljudi v servisnih objektih;

– ustrezne manipulativne in dovozne površine ter ustre‑
zno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce;

– uvozi na stavbna zemljišča so možni le na predpisanih 
mestih;

– dovoljena je klasična in montažna gradnja objektov;
– strešna konstrukcija se uskladi s funkcijo objektov ter z 

obstoječimi objekti;
– fasade se oblikujejo sodobno z uporabo enostavnih 

pravokotnih rastrov;
– dovoljeni so naslednji materiali:
1. za konstrukcijo: beton, opeka, les;
2. za fasado: les, omet, steklo in sodobni obložni mate‑

riali;
3. za strešno kritino: les, opečni strešnik.
Uporaba materialov mora biti poenotena, fasade pa naj 

bodo v barvni lestvici nevtralnih svetlih tonih naravnih barv 
(odtenki rjave, sive, bele barve …).

6. člen
(splošni pogoji za krajinsko ureditev)

Osnovno izhodišče za umeščanje dejavnosti na območje 
predvidenega OPPN Podgrad so enaka izhodiščem 1. točke 
5. člena tega odloka. Pri krajinskem urejanju pa je treba upo‑
števati naslednje:

– proste zelene površine morajo biti ustrezno zasajene 
(trata, ustrezna zasaditev);

– na območjih TD in ZS morajo biti zagotovljene tudi 
ustrezne površine za igro otrok;

– za parkirišča in mesta predvidena za bivalnike se pred‑
vidi osenčenje z ozelenitvijo, pri čemer mora izbor drevnine 
slediti značilnostim širšega prostora;

– na območja ZD in ZS je možem le peš dostop in dovoz 
z urgentnimi in interventnimi vozili;

– dovoljeni so naslednji materiali: prod, pesek, les, tla‑
kovci, asfalt;

– materiali morajo biti med seboj usklajeni;
– izbor rastlin v zasaditvi mora slediti značilnostim avtoh‑

tonega rastja na obravnavanem območju.

7. člen
(drugi pogoji)

Sprememba obstoječe podrobnejše namenske rabe pro‑
stora na območju je možna za potrebe turistične dejavnosti 
oziroma potrebe dejavnosti skrbnika turističnega območja.

(4) Znotraj območja predvidene ureditve z možnimi tole‑
rancami se objekti razporejajo skladno z omejitvami prostora 
in zasnovo rabe ter možnimi tolerancami v rabi. Zasnova celo‑
tnega območja dosledno upošteva dosedanje ureditve in zah‑
teve nosilcev urejanja prostora. Smernice in mnenja nosilcev 
urejanja prostora so sestavni del tega odloka.

(5) Na obravnavanem območju OPPN Podgrad so dopu‑
stne le tiste dejavnosti, ki so skladne z veljavnim Odlokom OPN 
Vransko, določene z Odlokom OPPN Podgrad ter v skladu z 
veljavnimi predpisi okoljevarstveno sprejemljive in potrebne za 
bivalni turizem in stanovanje.

(6) Obravnavano območje v svojem južnem delu, kjer 
meji na potok Podgrajščico, posega na zemljišče, ki ga potok 
poplavi. Poplavna ogroženost je v območju meje tega OPPN 
Podgrad majhna, globina poplavne vode pa pri stoletnih vodah 
manjša od 0,5m.

Poplavne vode, katerih obseg in višina je bila ugotovljena 
z Elaboratom hidrološko‑hidravlična presoja poplavne varno‑
sti potoka Podgrajščice na območju OPPN Podgrad–1. faza, 
št. projekta 3057/08 podjetja VGB d.o.o. Maribor ne segajo na 
območje obstoječih in predvidenih objektov namenjenih bivanju 
in spremljajočim dejavnostim in ga ne ogrožajo.

Za zaščito pred visoko vodo predvsem nižje ležečih ze‑
mljišč od območja urejanja z OPPN Podgrad se za zago‑
tovitev ustreznega zadrževanja poplavnih voda, zadrževanja 
meteorne vode iz objektov in utrjenih površin območja ureja‑
nja, zagotavljanja požarne vode in možne rekreacije ob vodi 
skladno z Elaboratom hidrološko‑hidravlična presoja poplavne 
varnosti potoka Podgrajščice na območju OPPN Podgrad–1. 
faza, št. projekta 3057/08 z izvede zadrževalnik s površino cca 
0,6 ha, ki se ga izvede izven območja poplavnih voda.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO  
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

5. člen
(splošni pogoji za urbanistično in arhitektonsko ureditev 

objektov)
(1) Osnovno izhodišče za umeščanje dejavnosti na obmo‑

čje predvidenega OPPN Podgrad so:
– obstoječe prostorske omejitve (varstveni pas občinske 

ceste, varovalni pas Podgrajščice …);
– poplavno območje;
– pretežno raven teren ureditvenega območja;
– obstoječe vizure v smeri proti graščini Podgrad;
– obstoječ stanovanjski objekt in drugi objekti v osrednjem 

delu obravnavanega območja;
– obstoječa komunalna infrastruktura (vodovod, kanali‑

zacija …);
– obstoječa prometna infrastruktura;
– obstoječe in predvideno visokonapetostno elektro 

omrežje
(2) Prostor je razdeljen v več območij s podrobneje opre‑

deljeno namensko rabo. Vsako območje opredeljuje eno ali 
več stavbišč. Znotraj vsakega območja so opredeljeni pogoji za 
posege v prostor. Na območju obstoječe stanovanjske površine 
(S) se povzema obstoječa raba.

(3) Na območju novih stavbnih zemljišč so s pomočjo 
gradbenih linij posebej opredeljene površine za gradnjo objek‑
tov (območja maksimalnih gabaritov objektov) ter določeni 
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8. člen
(podrobni pogoji za oblikovanje objektov  

in krajinsko ureditev)
(1) Predpisani gabariti in pogoji za oblikovanje objektov 

po posameznih območjih predvidenih z OPPN Podgrad so 
naslednji:

Oznaka območja Gabariti in pogoji za oblikovanje 
S Dopustna gradnja: Dopustne prenove, obnove ter redna vzdrževalna in investicijska dela na 

obstoječih z ustreznim dovoljenjem zgrajenih objektih. Dozidave in nadzidave tako zgrajenih 
objektov so dovoljene s predpisanimi faktorji izrabe prostora in le v primeru, kadar se objekti 
rekonstruirajo za potrebe bivanja, skrbnika območja oziroma turizma. V primeru prezidav 
in nadzidav se tlorisna površina objektov ne sme povečati za več kot 30%, višinski gabariti 
pa ne smejo preseči višine najvišjega objekta znotraj območja. Sprememba namembnosti 
zakonito grajenih stavb je dovoljena le v skladu z namembnostjo območja oziroma v skladu 
z dopustnimi dejavnostmi. Pri tem se lahko v okviru predpisane rabe umeščajo dejavnosti, 
ki ne povzročajo prekomernih obremenitev na okolje. Postavitev novih pomožnih objektov je 
dopustna pod pogoji določenimi v OPPN.
Poleg prenove, dozidave in nadzidave je na območju dovoljena gradnja novih objektov tudi 
kot legalizacija obstoječih že zgrajenih objektov in njihova prestavitev na sprejemljivo mikro 
lokacijo (objekt 6a).
Tlorisni gabariti:
Dopustni maksimalni tlorisni gabariti objektov ne smejo presegati 30% povečanja tlorisnih 
gabaritov obstoječih objektov. S povečanjem tlorisnega gabarita se morajo ohraniti pravokotni 
tloris objekta ter razmerje med površino in prostornino objekta. Tloris mora biti podolgovat in z 
razmerjem stranic 1:1,2 do 1:2,5. Gradbene linije objektov morajo slediti gradbeni liniji sose‑
dnjih objektov, slemena streh pa morajo biti usklajena z ostalimi stavbami znotraj stavbnega 
kompleksa. Tloris objekta mora biti preprost. Polkrožni ali drugi izzidki niso dopustni.
Dopustna etažnost objektov:
Na območju obstoječih objektov so dopustni objekti brez kleti oziroma objekti, ki so delno 
podkleteni. Dopustni višinski gabariti so: P+0, P+IP P+M, P+1+M in P+1+IP, brez kleti ali 
delno podkletitvijo. Maksimalni dovoljeni višinski gabariti obstoječih že zgrajenih objektov 
so naslednji:
Objekt 2: (K)+P+1+M oziroma cca13 m merjeno od tal do najvišje točke slemena strehe 
objekta;
Objekt 4: (K)+P+M oziroma cca 12 m;
Objekt 3 in 6: P+0 oziroma cca 7 m;
Objekt 6a: P+M oziroma 9 m;
Streha:
Dopustna je dvokapna streha z naklonom med 35–42º.
Materiali in barve:
Pri prenovi objektov in izbiri barve in materialov imajo prednost naravni oziroma avtohtoni 
materiali ter okolju prilagojene barve. Za gradnjo so dovoljeni naslednji materiali: omet, les, 
beton, steklo ter sodobni obložni materiali. Uporaba materialov in barv znotraj ureditvenega 
območja mora biti poenotena.
Pomožni objekti:
Dovoljene gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, predvsem ograj, 
nadstreškov in vrtnih ut, posameznih začasnih enostavnih objektov ter urbane opreme. Po‑
možni objekti se lahko izvajajo v okviru meril za pozidanost oziroma v skladu z dovoljenim 
faktorjem izrabe (FI), pri čemer morajo ti objekti slediti oblikovalskim značilnostim območja, 
kjer se nahajajo. 

TD‑1 Dopustna gradnja: Dopustna nova gradnja, prenove, obnove ter redna vzdrževalna in inve‑
sticijska dela na obstoječih z ustreznim upravnim dovoljenjem zgrajenih objektih. Dozidave in 
nadzidave zgrajenih objektov so dovoljene s predpisanimi faktorji izrabe prostora in le v prime‑
ru, kadar se objekti rekonstruirajo za potrebe turizma oziroma dejavnost skrbnika območja. V 
primeru prezidav in nadzidav se tlorisna površina objektov ne sme povečati za več kot 30%, 
višinski gabariti nadzidanih objektov pa ne smejo preseči višine najvišjega že zgrajenega objek‑
ta znotraj območja. Spremembe namembnosti zakonito grajenih stavb so dovoljene le v skladu 
z namembnostjo območja oziroma v skladu z dopustnimi dejavnostmi obstoječimi. Pri tem se 
lahko v okviru predpisane rabe umeščajo dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev 
na okolje. Postavitev novih pomožnih objektov dopustna pod pogoji določenimi v OPPN.
Poleg prenove je na območju dovoljena gradnja novih objektov tudi kot legalizacija obstoječih 
že zgrajenih objektov in le v primeru, kadar se objekti namenijo izključno za potrebe turizma, 
športa in rekreacije.
Poleg omenjenega je dopustna tudi prenova, obnova ter redna vzdrževalna in investicijska dela 
na obstoječem objektu 7, ki je bil zgrajen pred letom 1967 in zaradi obstoječih in predvidenih 
ureditev ne ovira vzdrževanje Podgrajščice. Rekonstrukcija obstoječega objekta je dovoljena 
s predpisanimi faktorji izrabe prostora. V primeru prezidave se tlorisna površina objektov ne 
sme povečati za več kot 30%, višinski gabariti pa ne smejo preseči obstoječega. Sprememba 
namembnosti zgrajenega objekta je dovoljena le v skladu z namembnostjo območja oziroma v 
skladu s potrebami območja. V kolikor se spremeni v objekt s sanitarijami se obenem obvezno s 
projektno dokumentacijo rešuje tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda skladno s predpisi.
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Dopustne dejavnosti:
Dopustne so mirne poslovne in storitvene dejavnosti.
Tlorisni gabariti:
Dopustni maksimalni tlorisni gabariti objektov ne smejo presegati 30% povečanja tlorisnih 
gabaritov obstoječih objektov. S povečanjem tlorisnega gabarita se morajo ohraniti pravokotni 
tloris objekta ter razmerje med površino in prostornino objekta. Tloris mora biti podolgovat 
in z razmerjem stranic 1:1,2 do 1:2,5. Velikostna razmerja in oblika objektov je razvidna iz 
grafike. Gradbene linije objektov morajo sledi gradbeni liniji sosednjih objektov, slemena streh 
pa morajo biti usklajena z ostalimi stavbami znotraj stavbnega kompleksa. Tloris objekta mora 
biti preprost. Polkrožni ali drugi izzidki niso dopustni.
Dopustna etažnost objektov:
Na območju so dopustni objekti brez kleti oziroma le delno podkletitvijo. Dopustni višinski 
gabariti so: P+0, P+IP, P+M, P+1+M in P+1+IP, brez kleti ali delno podkletitvijo.
Maksimalni dovoljeni višinski gabariti objektov so naslednji:
Objekt 1: P+1+IP oziroma 12 m merjeno od tal do najvišje točke slemena strehe objekta.
Objekt 1/1: P+1+M, P+1+IP oziroma 12 m merjeno od tal do najvišje točke slemena strehe 
objekta.
Objekt 5 in 7: P+IP oziroma 6 m merjeno od tal do najvišje točke slemena strehe objekta.
Streha:
Dopustna je dvokapna streha z naklonom med 35–42º.
Materiali in barve:
Pri prenovi objektov in izbiri barve in materialov imajo prednost naravni oziroma avtohtoni 
materiali ter okolju prilagojene barve. Za gradnjo so dovoljeni naslednji materiali: omet, les, 
beton, steklo ter sodobni obložni materiali. Uporaba materialov in barv znotraj ureditvenega 
območja mora biti poenotena.
Pomožni objekti:
Dovoljene gradnje in postavitve pomožnih objektov za dopolnitev turistične ponudbe, izbolj‑
šanje bivanjskega standarda oziroma dejavnosti skrbnika območja, začasnih objektov kot 
so tribune in šotori ter postavitev urbane opreme. Pomožni objekti se lahko izvajajo v okviru 
meril za pozidanost oziroma v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe (FI), pri čemer morajo ti 
objekti slediti oblikovalskim značilnostim območja, kjer se nahajajo.
Pozidanost:
Ob upoštevanju faktorjev izrabe je dovoljena maksimalna pozidanost 80% parcele. Obvezna 
je ureditev utrjenih površin za servisna vozila in zasaditev prostih zelenih površin.

TD‑2 Dopustna gradnja: Dopustna gradnja inženirskih ukrepov za postavitev bivalnih enot, bival‑
nih prikolic ter nova gradnja bivalnih enot na zanje predpisanih mestih v skladu s prevladu‑
jočo dejavnostjo območja. Možna je gradnja ekološkega otoka (objket 13) z nadstrešnico in 
nadstreškov nad parkirišči za zašito vozil.
Dopustne dejavnosti:
Dopustne dejavnosti so namenjene začasnemu kratkotrajnemu ali dolgotrajnemu bivanju 
turistov.
Tlorisni gabariti:
Maksimalni tlorisni gabarit objekta se prilagodi prostoru namenjenemu eni enoti. Gabariti so 
različni glede na predvideno bivalno enoto, kontejner. Zunanji prostori se glede na velikost 
zemljišča namenjenega za grajeno enoto poljubno kombinirajo in prilagodijo predvideni 
strukturi teh enot.
Lokacije za umestitev grajene oziroma pomične enote so fiksne. Ureditev površin kamor se 
postavljajo bivalniki se urejajo skladno z določili krajinske ureditve območja. Površine za 
postavitev teh enot morajo biti utrjene in urejene tako, da njihova postavitev nima vpliva na 
okolje. Do lokacij bivalnih enot mora biti omogočena priključitev na cestno omrežje, na elek‑
trično omrežje in v kolikor tudi na vodovod mora biti urejeno odvajanje odpadnih voda.
Dopustna etažnost objektov:
Predvideni objekti so dopustni brez kleti. Dopustni višinski gabariti so: P+0, P+M. Maksimalni 
dovoljeni višinski gabarit je naslednji:
Objekt 9: do 9 m merjeno od tal do najvišje točke slemena strehe objekta.
Objekt 13: P, nadstrešek ekološkega otoka.
Streha:
Dopustna je ravna, enokapna in dvokapna streha z naklonom med 25‑42º.
Materiali in barve:
Pri gradnji in prenovi objektov imajo prednost naravni oziroma avtohtoni materiali ter okolju 
prilagojene barve. Za gradnjo so dovoljeni naslednji materiali: opeka, malta, les, beton, steklo 
ter sodobni obložni materiali.
Uporaba materialov in barv znotraj ureditvenega območja mora biti poenotena.
Pomožni objekti:
Dovoljene so gradnje in postavitve pomožnih objektov kot prizidki k bivalnim enotam. Poleg 
tega je na obravnavanem območju dopustna tudi postavitev šotorov in urbane opreme. Eno‑
stavni objekti pa se lahko izvajajo v okviru meril za pozidanost oziroma v skladu z dovoljenim 
faktorjem izrabe (FI), pri čemer morajo ti objekti slediti oblikovalskim značilnostim območja, 
kjer se nahajajo. Maksimalni dopustni tlorisni gabarit enostavnega objekta je 30 m2, maksi‑
malni višinski gabarit kapi je 2,5 m. Streha pomožnih je lahko ravna, enokapana ali dvokapna, 
pri čemer mora biti ta oblikovalsko usklajena z širšim prostorom in mora imeti zagotovljeno 
odvajanje meteorne vode.
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Pozidanost:
Ob upoštevanju faktorjev izrabe je dovoljena maksimalna pozidanost 80% območja. Obvezna 
je ureditev utrjenih površin in zasaditev prostih zelenih površin.

TD‑3 Dopustna gradnja: Dopustna gradnja inženirskih ukrepov za postavitev bivalnih šotorov ter 
nova gradnja bivakov, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in peš dostopi, oprema 
igrišč in podobno.
Dopustne dejavnosti:
Dopustne dejavnosti so namenjene začasnemu kratkotrajnemu in dolgotrajnemu bivanju, 
športu, igri in rekreaciji.
Tlorisni gabariti:
Tlorisni gabarit bivaka ne sme presegati predpisanega gabarita v idejnem projektu.
Dopustna etažnost objektov:
Na območju predvidenih bivakov in šotorišč je dopustna gradnja kleti in postavitev bivakov. 
Dopustni višinski gabarit je K, P oziroma K+P. Klet mora biti vkopana.
Streha:
Za klet dopustna ravna streha z minimalnim naklonom 1–2% naklonom. Za bivak dopustna 
dvokapna streha z naklonom med 30–60º.
Materiali in barve:
Pri gradnji in prenovi objektov imajo prednost naravni oziroma avtohtoni materiali ter okolju 
prilagojene barve. Za gradnjo so dovoljeni naslednji materiali: opeka, malta, les, beton, steklo 
ter sodobni obložni materiali. Uporaba materialov in barv znotraj ureditvenega območja mora 
biti poenotena.
Pomožni objekti:
Dovoljene gradnje in postavitve pomožnih objektov. Poleg tega je na obravnavanem območju 
dopustna tudi postavitev urbane opreme. Objekti se lahko izvajajo v okviru meril za pozida‑
nost oziroma v skladu z dovoljenim faktorjem izrabe (FI), pri čemer morajo ti objekti slediti 
oblikovalskim značilnostim območja (bivakov) kjer se nahajajo. Maksimalni dopustni tlorisni 
gabarit pomožnega objekta je 30 m2, maksimalni višinski gabarit kapi je 2,5 m. Streha po‑
možnih objektov je lahko ravna, enokapana ali dvokapna, pri čemer mora biti ta oblikovalsko 
usklajena s širšim prostorom.
Pozidanost:
Ob upoštevanju faktorjev izrabe je dovoljena maksimalna pozidanost 60% parcele. Obvezna 
je ureditev utrjenih površin dostopov in zasaditev prostih zelenih površin.

ZD‑1 Dopustna gradnja: Dopustna gradnja inženirskih ukrepov za postavitev šotorov ter gradnja 
peš dostopov in priključkov na omrežja infrastrukture za potrebe servisiranja območja.
Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena.
Dopustne dejavnosti:
Dopustne dejavnosti namenjen začasnemu, kratkotrajnemu in dolgotrajnemu bivanju turi‑
stov.
Ostali pogoji:
Površine namenjen šotorišču morajo biti utrjene in ustrezno osončene. Naklon terena mora 
biti zaradi odvodnjavanja površinske vode z minimalnim naklonom med 2–5%. Zagotovljena 
mora biti minimalna površina za postavitev šotora, ki znaša 5 m2 na enoto. Celotno območje 
predvideno za kampiranje mora biti ustrezno zasajeno. Zasaditev mora upoštevati splošne 
krajinske značilnosti območja. Pri zasaditvi naj se v izboru rastlin naj se v izboru rastlin upo‑
rabljajo predvsem avtohtone vrste. 

ZS‑1 Dopustna gradnja: Dopustna gradnja inženirskih ukrepov za postavitev športnih in rekre‑
acijskih pripomočkov ter igral za otroke – za prostočasne dejavnosti oziroma pripomočkov 
kmetijske pridelave in zemljank (objekt 8) ter urejeno skladiščenje pridelkov, gradnja peš 
dostopov, interventnih dovozov ter drugih ureditev namenjenih območju, ki niso namenjene 
bivanju ter njihovo višina ne presega 4 m, merjeno od terena do najvišje točke oziroma je še 
dopustna zaradi visoko napetostnega elektro omrežja.
Dopustna je gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe, pomožnih objektov, vadbenih 
objektov.
Dopustne dejavnosti:
Dopustne dejavnosti namenjen oddihu, igri, rekreaciji zadrževanju na prostem oziroma skla‑
diščenju za potrebe kmetijsko gozdarske dejavnosti kmetije v kolikor je to pretežna dejavnost 
območja urejanja.
Ostali pogoji:
Površine namenjene prostočasnim dejavnostim morajo biti urejena skladno s pravilniki in 
normativi za načrtovanje teh dejavnosti. Izbor igral in pripomočkov za športne in rekreacijske 
aktivnosti naj bo raznovrsten in naj vzpodbuja različne vidike oddiha – kreativnost, koordi‑
nacijo, premagovanje straha, druženje… Pripomočki za prostočasne dejavnosti naj bodo iz 
naravnih materialov ter ustrezno A testirani. Postavijo se na ustrezno utrjeno površino, pod 
igrali pa ne sme biti trave. Območje naj bo parkovno urejeno.
Odcedne vode iz utrjenih površin se morajo pred iztokom v vodotok predhodno ustrezno 
očistiti. 
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ZS‑3 Dopustna gradnja: Dopustna gradnja zadrževalnika visokih voda in zbirnih meteornih vod 
obravnavanega območja v obliki ojezeritve, ki bo služila tudi kot dopolnitev rekreacijskih 
površin ob vodi ter zalogi požarne vode. Dno ojezeritve je pod dnom Podgrajščice. Na ob‑
močju predvidene ojezeritve je dovoljena tudi gradnja sprehajalnih poti in površin namenjenih 
prostočasnim dejavnostim. Sprememba namembnosti obstoječega objekta je dovoljena le 
v skladu z namembnostjo območja oziroma v skladu s predpisano dopustno rabo prostora 
– tudi v ribnik za kar se izdela predpisana projektna dokumentacija z vsemi soglasji za pri‑
dobitev gradbenega dovoljenja za tovrstne objekte. Dopustna tudi gradnja objektov urbane 
opreme.
Dopustne dejavnosti:
Dopustne dejavnosti namenjene oddihu in zadrževanju na prostem.
Ostali pogoji:
Območje prostočasnih dejavnosti naj bo parkovno urejeno. Poti naj bodo utrjene in izvedene 
iz naravnih materialov. Zasaditev naj sledi splošnim krajinskim značilnostim območja, izbor 
rastlin pa naj zajema predvsem avtohtone vrste dreves in grmovnic. Pred izvedbo zasaditve 
naj se izdela krajinski načrt obravnavanega območja. Urbana oprema naj bo prilagojena 
značilnostim celotnega območja. Zadrževalnik‑ojezeritev naj bo naravnih oblik. Velikost za‑
drževalnika naj se prilagodi količini zbirnih meteornih voda obravnavanega območja in izven 
območja poplavnih voda. Brežine zadrževalnika naj bodo naravno oblikovane, zatravljene 
oziroma zasajene. Zaradi samočistilne sposobnosti zadrževalnika, naj se z ustrezno obrežno 
zasaditvijo in favno ustvarijo stabilne ekološke razmere. Izbor rastlin na obrežju naj se določi 
s krajinskim načrtom. Naklon brežin se uredi skladno z idejno zasnovo. Do vode naj bodo 
urejeni ustrezni dostopi. Ob vodi so lahko urejeni tudi pomoli. 

(2) Kota za gradnjo objektov se določi na osnovi kote prome‑
tnih površin, ker so vsi objekti izven območja vpliva vodotoka Pod‑
grajščice, zadrževalnik – ojezeritev pa preprečuje razlivanje visokih 
voda dolvodno, kar je razvidno iz Elaborata hidrološko‑hidravlične 
presoje poplavnih voda potoka Podgrajščice.

9. člen
(stavbna zemljišča in parcelacija)

(1) Z OPPN Podgrad so določena stavbna zemljišča v 
enotah podrobne namenske rabe, katerih meja lahko na novo 
določa tudi parcelne meje na obravnavanem območju.

(2) Stavbna zemljišča obsegajo zemljišča znotraj predvi‑
denih enot podrobne namenske rabe.

(3) Stavbna zemljišča v območju S bodo urejena z dovo‑
znim priključkom, parkirnimi površinami, peš dostopi ter zele‑
nicami. Utrjene površine bodo asfaltirane oziroma tlakovane 
(travne plošče).

(4) Dovozi do ostalih stavbišč‑enot ureditvenega območja 
so predvideni le servisni in urgentni razen za območje TD‑2 in 
TD‑1.

(5) Dovozi do vseh objektov so označeni v grafičnih pri‑
logah. Za obstoječe objekte se v največji možni meri ohranja 
obstoječe dovoze in dostope in so določeni v grafični prilogi 
tega odloka.

(6) Vhodi v objekte se oblikujejo poljubno vendar smi‑
selno in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in 
dostopov.

11. člen
(zelene površine)

(1) Urejanje odprtih zelenih površin mora upoštevati zna‑
čilnosti širšega prostora, predvsem zaradi vidne izpostavlje‑
nosti območja v smislu varovanja vizure v odnosu do graščine 
Podgrad.

(2) Zelene površine morajo biti urejene skladno z vse‑
binsko zasnovo območja. Temu se prilagaja struktura in način 
saditve ter vrstni izbor. Uredijo se v obliki parka in v neformalni 
zasnovi. Izbor drevesnih in grmovnih vrst naj sledi avtohtonemu 
rastju. Zasaditev se podrobneje obdela v projektni dokumen‑
taciji za izvedbo.

(3) Glede na značilnosti krajinske zasnove območja ter 
zasajevanja je obravnavano območje razdeljeno v več območij 
zelenih površin:

1. zelene površine za prostočasne –športno rekreacijske 
dejavnosti in igro otrok (ZS‑1);

2. zelene površine zadrževanja visokih voda, požarne 
vode in rekreacije ob vodi (ZS‑3);

3. zelene površine za šotorišča (ZD‑1);
4. območje mirujočega prometa in dovoznih priključkov z 

urejenimi zelenicami za območja S, TD‑1, TD‑2, ZD‑1.
Pogoji za urejanje so določeni v 8. členu tega odloka.

VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, 
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA 

UREJANJA

12. člen
(splošno)

(1) Za vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo 
in ojezeritev je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem 
upoštevati idejne projekte, zahteve upravljavcev posameznih 
vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne 
ukrepe.

(2) Ureditve priključevanja na javno gospodarsko infra‑
strukturo se mora izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno 
varstvo okolja, ustreza obrambno‑zaščitnim zahtevam ter v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(3) Vse sekundarno razvodno omrežje infrastrukture mora 
biti medsebojno usklajeno in izvedeno v kabelski podzemni 
izvedbi ter speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi 
k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in 
telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanali‑
zacijo.

(4) Načrtovano priključevanje stavbnih zemljišč na go‑
spodarsko javno infrastrukturo obsega: dovoz, vodovod za sa‑
nitarno in požarno vodo, kanalizacijo odpadnih voda, elektriko, 
zunanjo razsvetljavo in lahko telefon in kabelsko TV skladno 
s tem odlokom. Zagotovi se izgradnja skupne kurilnice na 
biomaso ter izgradnja topolovodnega omrežja z zagotovitvijo 
priključevanja vseh objektov. Lastna kurišča namenjena ogre‑
vanju niso dovoljena.

(5) Vse stavbe je skladno z njihovo rabo potrebno priklju‑
čiti na javno gospodarsko infrastrukturo.

13. člen
(cestno omrežje)

(1) Glavni dovoz in dostop na območje se ureja s priključ‑
kom lokalne ceste Podgrad–Vransko severno od Podgrajšči‑
ce. Dostop do obstoječega poselitvenega območja in novega 
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turističnega območja se ureja preko skupnega dovoza, kjer je 
urejeno tudi manjše parkirišče (8 parkirnih mest). Dovoza sta 
optično ločena z ekološkim otokom, ki se nahaja ob lokalni 
cesti.

(2) Na obravnavanem območju je po lokalni cesti predvi‑
dena omejitev hitrosti prometa 50 km/h, znotraj obravnavanega 
območja pa na 30 km/h.

(3) Osrednjo prometnico obravnavanega območja predsta‑
vlja cesta, ki od priključka na lokalno cesto prometno povezuje 
osrednji del turističnega območja. Cesta je široka največ 6,0 m 
in s hodnikom za pešce na eni strani širine do največ 1.5 m. 
Osrednja cesta je v celoti asfaltirana in je dvosmerna.

(4) Ob osrednji cesti se nahaja tudi prostor za postavitev 
bivalnikov in bivalnih prikolic. Na omenjenem območju je pred‑
videnih 9 parkirnih mest širokih 9 m in dolgih 16 m. Predvideno 
mesto za bivalno prikolico je deljeno na dva dela – tlakovani 
in zeleni. Tlakovani del je namenjen parkiranju avtomobilov 
in prikolic. Ta mora biti širok vsaj 4,0 m. Zeleni, travnati del, 
pa je namenjen postavitvi klopi, miz … Ta mora biti širok vsaj 
3,0 m. Parkirna mesta oziroma prostor za prikolice je zaradi 
lažjega odvijanja prometa urejen pod kotom 50 stopinj. Cesta 
severno od predvidenega mesta za prikolice je enosmerna in 
široka 3,0 m.

(5) S sanacijo območja se rekonstruirajo vse obstoječe 
utrjene površine namenjene motornemu prometu. Na novo se 
oblikujejo tudi vsi dovozi.

(6) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na 
meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki. Par‑
kirne površine so tlakovane in urejene z oljnimi lovilci.

(7) Dovozi in dostopi znotraj posameznih območij ureja‑
nja se urejajo skladno z ureditvijo mirujočega prometa. Ceste 
oziroma dovozni priključki morajo biti skladni z določili tega 
odloka. Radiji cest, ki napajajo območje morajo omogočati 
normalno dostavo ter neoviran interventni dostop.

(8) Za predvideno novo cesto, dovozni priključek in re‑
konstrukcijo obstoječega je treba izdelati PGD, PZI projekte 
skladno z OPPN Podgrad. Pri izdelavi projektne dokumentacije 
za cestno omrežje je nujna tudi izdelava projektne dokumen‑
tacije za zunanjo ureditev. Pri projektiranju in izvedbi prometne 
infrastrukture je potrebno upoštevati idejni projekt, veljavne 
tehnične predpise in standarde ter pridobiti na dokumentacijo 
soglasje upravljavca.

14. člen
(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena širitev ob‑
stoječega vodovodnega omrežja, ki bo zagotavljalo oskrbo 
območja s pitno vodo. Na obstoječo vodovodno omrežje se 
bo sekundarni vod navezoval preko primernega vodovoda, ki 
poteka vzporedno z regionalno cesto.

(2) Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo iz‑
vedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi 
vodomernimi jaški. Le‑ti se namestijo znotraj stavbnih zemljišč 
predvidenih objektov.

(3) Z vodovodnim omrežjem za pitno vodo je zasnovano 
vodovodno omrežje za potrebe gašenja v primeru požara. 
Na območju je predviden en nadzemni hidranti tako, da bo 
omogočeno gašenje objektov. Hidrantno omrežje se bo de‑
tajlno predvidelo v projektni dokumentaciji gospodarske javne 
infrastrukture. Za požare je predviden tudi manjši zadrževal‑
nik, ki je predviden jugovzhodno od obstoječega stavbnega 
kompleksa.

(4) Novo vodovodno omrežje za pitno in požarno vodo 
se izvede skladno z IDZ št. 24/09 za komunalno infrastrukturo 
podjetja Savinjaprojekt.

(5) Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno izde‑
lati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in pri 
izvedbi vodovodnega omrežja upoštevati veljavne tehnične 
predpise in standarde ter pridobiti na dokumentacijo soglasje 
upravljavca.

15. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju je predviden ločen sistem odvajanja od‑
padnih voda. Odpadne vode bodo z mrežo fekalnih kanalov 
priključene na manjšo čistilno napravo, ki bo dimenzionirana za 
potrebe celotnega območja predvidene ureditve – ČN 80 PE, 
pretočne vode pa bodo speljane v vodotok Podgrajščico.

(2) Meteorne vode utrjenih tlakovanih površin vodimo z 
vzdolžnimi in prečnimi skloni v kanalete ali cestne požiralni‑
ke in v meteorno kanalizacijo. Kanalizacija poteka težnostno. 
Meteorne vode utrjenih tlakovanih površin – parkirni platoji 
vodimo z vzdolžnimi in prečnimi skloni v kanalete ali cestne 
požiralnike ter preko separatorja ogljikovodikov v meteorno 
kanalizacijo. Kanalizacija poteka težnostno. Meteorne vode 
se preko sistema meteornih kanalov priključujejo na kanal, ki 
poteka v ojezeritev zadrževalnika in preko njegovega preliva v 
potok Podgrajščico.

(3) Meteorne vode s streh objektov bodo preko peskolo‑
vov priključene na sistem meteorne kanalizacije in zadrževane 
v predvidenem zadrževalniku v območju ZS‑3 pred izpustom 
v Podgrajščico.

(4) Cevi meteorne in fekalne kanalizacij so take, ki ustre‑
zajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske obre‑
menitve cevi. Kanalizacija se izvede vodotesno.

(5) Revizijski jaški se vgrajujejo kot prefabricirani sistem‑
ski revizijski jaški z litoželeznimi pokrovi. Vgradijo se vodotesni 
povozni jaški.

(6) Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih 
cestnih požiralnikov. Vgradijo se vodotesni povozni betonski 
požiralniki.

(7) Kanalete so tipske z litoželezno rešetko.
(8) Vse meteorne vode asfaltnih parkirnih površin se vodi‑

jo preko separatorja olj. Separator je izdelan in dimenzioniran v 
skladu s standardom SIST EN 858. Separator je dimenzioniran 
za očiščenje eventuelno onesnaženih padavinskih vod. Sepa‑
rator je opremljen s plovcem z avtomatskim zapiralom.

(9) V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske 
vode s streh objektov, ter povoznih in manipulacijskih površin. 
Vode iz strešin in utrjenih površin se vodijo na meteorni kanal 
preko peskolovov. Odvod meteorne vode iz strešin in utrjenih 
površin se izvede skladno z 92. členom Zakona o vodah na tak 
način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih vod 
z urbanih površin. Meteorne vode se vodijo preko meteornega 
kanala v zadrževalni bazen nad koto stalne ojezeritve 345.90 
m n.v. (projekt VGB Maribor št. G‑2315/ 2009). Od tod se vode 
vodijo v Podgrajščico (Hq100= 346.40 m n.v.).

(10) Jarek za zaledne vode se ohrani in vodi v obstoječ 
jarek na vzhodnem robu območja. Izračuna se Q100 zalednih 
vod po Krepsu in sicer: A= 1,25 ha (prispevna površina), K= 1.5 
(koeficient odtoka Q100= 0.280 m3/s).

(11) Lokacija zadrževalnika je predvidena na mestu, ki 
omogoča stalno ojezeritev. Celotno območje predvidenega za‑
drževalnika zbirnih meteornih voda je treba ustrezno krajinsko 
urediti in dopolniti s turistično ponudbo. Za ureditev zadrževal‑
nika se izdela krajinski načrt.

(12) Na področju OPPN Podgrad še ni v celoti zgrajeno 
javno sekundarno kanalizacijsko omrežje, zato je treba to še 
dograditi. Fekalne vode se odvajajo do izgradnje priključka na 
javno omrežje odpadnih voda na čistilno napravo, ki je ume‑
ščena na območju TD‑1 objektov 1 in 1/1.

(13) Za predvideno kanalizacijsko omrežje je potrebno 
izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja 
in izvedbi omrežja kanalizacije je potrebno upoštevati idejni 
projekt, veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in 
na dokumentacijo pridobiti soglasje upravljavca.

16. člen
(električno omrežje)

(1) Energija za napajanje območja je na razpolago v 
obstoječem NN priključku v TP Prapreče Pirnat. Nakazana 
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je predvidena potreba po odvzemu električne energije iz ob‑
stoječega omrežja za potrebe servisnih objektov, predvidene 
bivalnike (10 mest), 8 bivakov in 10 mest za šotore.

(2) Predvidena elektrifikacija v ureditvenem območju 
bo s traso električnega voda ob obeh dovoznih priključkih ter 
omrežjem priključkov do posameznega odjemnega mesta 
začasnega bivališča, do elektroomaric na stebričkih in servi‑
snih objektov.

(3) Vzporedno z napajalnim NN elektro kablom bo voden 
tudi kabel razsvetljave s svetilkami ob dovozni cesti ter ob poti 
za pešce.

(4) Vsa dela in prestavitve je potrebno izvesti na podlagi 
idejnih rešitev elektrifikacije št. 24/09 podjetja Remcola‑Rem‑
chen d.o.o. ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter stan‑
dardov in varnostnih ukrepov. Potrebno je izdelati PGD, PZI 
projekte ter nanje pridobiti soglasja upravljavca.

17. člen
(ogrevanja)

(1) Predvideni objekti se priklapljajo na obstoječi sistem 
ogrevanja. Ta se za potrebe predvidene ureditve ustrezno 
razširi. Posamezni objekti se napajajo preko individulanih pri‑
ključkov.

(2) Za predvideno ogrevanje je potrebno izdelati PGD, PZI 
projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi toplovodne‑
ga omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise 
in standarde.

18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Z idejno zasnovo št. 24/09 podjetja Remcola‑Rem‑
chen d.o.o. je predlagana rešitev za izvedbo telekomunika‑
cijskega omrežja, katerega izvedba se preloži na zagotovitev 
TK kapacitet v tem območju s strani Telecoma Slovenije.

(2) Za predvideno TK omrežje je treba izdelati PGD, 
PZI. Projektna dokumentacija vključuje tudi projekt priključe‑
vanja objektov na javno omrežje in projekt zaščite oziroma 
prestavitve obstoječih vodov. Na projektno dokumentacijo 
telekomunikacijskega omrežja se pridobi soglasje upravljav‑
ca.

19. člen
(kabelska televizija)

Predvidena je priključitev notranje antenske instalacije 
na CATV skladno s IDZ št. 24/09 podjetja Remcola‑ Remchen 
d.o.o. Zunanji priključek ni predmet tega projekta. Antenska na‑
prava za ta objekt naj omogoči kvaliteten sprejem radijskega in 
TV signala na vseh nacionalnih programih, nekaterih satelitskih 
programih in radijskih programih.

20. člen
(ravnanje z odpadki)

Predvideni objekti bodo vključeni v javni odvoz odpadkov. 
Za celotno območje je predviden ustrezen prostor na ekolo‑
škem otoku pri uvozu iz javne asfaltne ceste, ki bo zagotovil 
ustrezno ločeno zbiranje odpadkov.

VIII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO 
POSEGOV V PROSTOR

21. člen
(varovanje objektov kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov 
kulturne dediščine.

(2) Z ureditvijo se zagotavlja ustrezen prostor in ohranja 
vizura na objekte, ki predstavljajo dominanto tega prostora – 
graščina.

22. člen
(varstvo narave in varovanje objektov naravne dediščine)

Obravnavano območje ne leži na območju varovane na‑
rave zato ukrepi za zaščito narave niso potrebni.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na celotnem območju, kjer je predvidena stanovanjska 
oziroma nočitvena dejavnost, kritične ravni hrupa, dnevne Ld 
= 60 dBA in nočne Ln = 50 dBA oziroma Ld = 69 dBA in Ln = 
59 dBA ne smejo biti presežene.

(2) Skladno z OPN Vransko so za območje predvidene 
naslednje stopnje hrupa:

PNRP/Stopnja varstva pred hrupom I. II. III. IV.

Območja stanovanj

Stanovanjske površine (SS) x

Posebna območja

Površine za turizem (BT) x

Območja zelenih površin x

Območja prometne infrastrukture x

Območja ostale gospodarske javne infrastrukture x

Ostale namenske rabe prostora x

(3) Na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba 
obstoječe objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo 
varstva pred hrupom.

(4) Na območjih II. stopnje varstva pred hrupom se pas 
ob lokalni cestah ureja pod pogoji za III. stopnjo varstva pred 
hrupom. Pas ob lokalnih cestah pa 15 m na vsako stran ceste 
merjeno od roba ceste.

(5) Pri novogradnjah in posegih v obstoječe objekte v 
varovalnih pasovih ceste je treba gradnje objektov načrtovati z 
aktivno zaščito pred hrupom.

(6) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene 
s predpisi.

24. člen
(varstvo zraka)

(1) Zrak iz objektov na obravnavanem območju, ki se 
izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti 
snovi, določenih s predpisi tega področja.

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je 
predvidena priključitev vseh objektov na interni sistem ogreva‑
nja stanovanjskega objekta (toplovod).

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo zraka: predpise v zvezi z emisijami grad‑
bene mehanizacije in transportnih sredstev, preprečevanje 
prašenja odkritih delov gradbišča, vlaženje sipkih materialov 
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in nezaščitenih površin ter in preprečevanje raznosa materiala 
z gradbišča.

25. člen
(varstvo voda)

(1) Upoštevati je treba pogoje upravljavca za odvod od‑
padnih in meteornih voda.

(2) Varstvo voda bo dokončno urejeno z izgradnjo ozi‑
roma dograditvijo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki 
se zaključuje s ČN Vransko. Do izgradnje tega omrežja se 
bodo odpadne vode odvajale v začasno malo čistilno napravo 
dimenzionirano na predvidene obremenitve skladno z uredbo 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

(3) Meteorne vode s strešin bodo vodene preko pesko‑
lovov v meteorno kanalizacijo ter preko zadrževalnika nato v 
vodotok.

(4) Na območju ne bodo dovoljene dejavnosti, pri kateri bi 
lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem področju niso 
predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Pri gradnji objektov je 
treba zagotoviti izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v uredbi 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja.

26. člen
(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek‑
tov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in 
omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev 
nasipov ter zelenic. Začasne deponije rodovitne prsti je po‑
trebno izvesti v kupih visokih do 1,2 m tako, da se ohrani njena 
plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in 
mrtvice, do onesnaževanja in erozije.

(2) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in 
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera 
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transpor‑
tnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in 
gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravna‑
nju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v 
poglavju komunalne in energetske infratsrukture.

27. člen
(zaščita pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami)

(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za 
interventna vozila po obstoječem omrežju cest.

(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z ustreznimi 
medsebojnimi odmiki objektov.

(3) Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter 
vodnega zadrževalnika (ojezeritve) zagotavlja, da preskrba s 
požarno vodo ne bo okrnjena. V kolikor ojezeritev ne bo nudila 
zadostne zaloge požarne vode je predviden na vodovodnem 
omrežju nadzemni hidrant na maksimalni oddaljenosti 80 m, 
tako da bo omogočeno gašenje objektov iz hidranta. Interno 
hidrantno omrežje se bo detajlno predvidelo v projektih zunanje 
ureditve.

(4) OPPN Podgrad upošteva določila 22. člena Zakona 
o varstvu pred požarom (ZVPoz‑A, Uradni list RS, št. 71/93 
in 87/01).

(5) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premože‑
nja na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Odmiki 
med posameznimi objekti preprečujejo širjenje požara.

(6) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri pro‑
jektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne 
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem 
požara in v kolikor bodo objekti za katere je potrebna izdelava 
študije požarne varnosti, se za takšne objekte v fazi pridobitve 
gradbenega dovoljenja pridobi tudi požarnovarnostno soglasje.

(7) Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi ne‑
varnostmi je dovoljeno graditi ustrezne varovalne objekte. Pri 
njihovi gradnji je treba dosledno upoštevati normative in po‑

trebno varnostno opremo ter izvajati vse predpisane ukrepe, ki 
omogočajo vso možno zaščito.

(8) Pri projektiranju stanovanjskih in ostalih bivalnih objek‑
tov morajo biti upoštevana določila Pravilnika o minimalnih teh‑
ničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

(9) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati do‑
ločila predpisov o gradnji na potresnem območju sezmične 
intenzitete VIII. Stopnje lestvice Mercalli‑Cancan‑Sieberg.

(10) Objekti namenjeni bivanju in njihova pripadajoča 
zemljišča ne ležijo v območju razlivanja visokih voda.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

28. člen
Zemljišča in objekti, ki ne bodo urejeni v prvi fazi, se 

lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred 
veljavnostjo tega odloka.

X. ETAPNOST IZVAJANJA

29. člen
(1) Ureditve zasnovane v predmetnem OPPN Podgrad, 

se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna v 
sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. Posa‑
mezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote 
in jih je možno združevati.

(2) I. faza vključuje spremembo rabe vseh že zgrajenih 
objektov, ki bodo služili turistični dejavnosti oziroma pretežni 
dejavnosti območja. Uredi se obstoječ stanovanjski objekt s 
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in drugimi pripadajo‑
čimi objekti in razmeji od območja namenjenega drugim de‑
javnostim.

(3) II. faza vključuje komunalno opremljanje zemljišč: gra‑
dnjo dovozne ceste, rekonstrukcija obstoječega dovoznega pri‑
ključka, kanalizacijsko, elektro, telekomunikacijsko in kabelsko 
omrežje ter vodovoda za pitno in za požarno vodo. Posamezna 
infrastruktura se lahko izvaja ločeno.

(4) III. faza obsega izgradnjo ojezeritve zadrževalnika 
izven območja poplavnih voda in njemu pripadajočih objektov.

(5) IV. faza obsega gradnjo premičnih montažnih ali kla‑
sično zgrajenih bivalnih enot – bivakov s pripadajočo zunanjo 
ureditev.

(6) Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi 
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo poslabšale eko‑
loškega stanja. Komunalna, energetska in prometna ureditev, 
ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti do‑
končno urejena s posamezno fazo gradnje.

XI. TOLERANCE

30. člen
(Dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN Podgrad so dopustna odstopa‑
nja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, 
geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi po‑
drobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnič‑
ne rešitve, ki so racionalnejše in primernejše iz oblikovalskega, 
prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. Pri tem se z 
novo rešitvijo v nobenem primeru ne smejo poslabšati prostor‑
ski in okoljski pogoji.

(2) Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem 
in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne pro‑
jektno‑tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši 
obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska 
vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncep‑
ta OPPN Podgrad. Projektne rešitve, ki odstopajo od rešitev, 
ki so sestavni del tega Odloka pa morajo biti projektirane na 
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podlagi predhodno pridobljenih projektnih pogojev in soglasij 
tangiranih nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice in 
mnenja k tem odloku.

(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv 
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz 
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne 
razmere obravnavanega območja.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

31. člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, mora investitor 

in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, ko‑

munalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter 
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne 
vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto‑
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– zagotoviti dostope do kmetijskih zemljišč,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce‑

ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in 
naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre‑
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode,

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer‑
nicami k OPPN Podgrad pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

XIII. ZAČASNI UKREPI

32. člen
Na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Uradni list RS, št. 33/07) se sprejmejo začasni ukrepi za za‑
varovanje prostora celotnega območja OPPN Podgrad. Zaradi 
etapnosti izvedbe prostorskih ureditev območja PO07‑1 se do 
načrtovanih ureditev naslednjih faz v območju urejanja ohranja 
obstoječa raba. Za celotni prostor območja PO07‑1 Občina 
Vransko skladno z zakonodajo ne uveljavlja predkupno pra‑
vico, prepušča pa uveljavitev predkupne pravice investitorju 
izgradnje I. faze.

XIV. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

33. člen
Po vzpostavitvi z OPPN Podgrad načrtovanih prostorskih 

ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev 
potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitek‑
tonskega in urbanističnega urejanja kot je opredeljeno s tem 
odlokom.

XV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO

34. člen
Za vse predvidene objekte je potrebno pridobiti geoteh‑

nične pogoje za gradnjo.

XVI. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(1) OPPN Podgrad iz 1. člena tega odloka je stalno na 

vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na 
sedežu Občine Vransko, na spletni strani Občine Vransko ter 
pri Upravni enoti Žalec.

(2) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe.

36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35050/2009
Vransko, dne 3. novembra 2009

Župan
Občine Vransko

Franci Sušnik l.r.

TIŠINA

4276. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode na območju Občine 
Tišina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 38/07), 3. in 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni 
list RS, št. 51/06 – UPB), 7. člena Odloka o načinu in pogojih 
izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in či‑
ščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju 
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 103/06, 33/09) in 1. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 63/09) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji 
dne 2. 11. 2009 sprejel

S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode na območju  

Občine Tišina

1. člen
Na območju Občine Tišina se oblikujejo cene storitev od‑

vajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih zaračunava 
Občina Tišina preko režijskega obrata, kot izvajalca obvezne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina.

2. člen
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komu‑

nalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov 
izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, ki se pri 
kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno. V cenah ni 
vključen davek na dodano vrednost.

3. člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode znaša za m3 dobavljene pitne vode:

Vrsta storitve Enota mere Cena v EUR
Odvajanje odpa‑
dne vode

EUR/m3 0,2595

Čiščenje odpadne 
vode

EUR/m3 0,7382
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Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne in‑
frastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah 
glede na zmogljivost vodovodnih priključkov. Omrežnina za 
posamezne vrste priključkov na mesec znaša:

Vrsta storitve – 
Odvajanje

Enota mere Cena v EUR

Omrežnina DN13 
– odvajanje

EUR/mesec 8,0722

Omrežnina DN20 
– odvajanje

EUR/mesec 13,4806

Omrežnina DN25 
– odvajanje

EUR/mesec 20,1805

Omrežnina DN32 
– odvajanje

EUR/mesec 32,2888

Omrežnina DN50 
– odvajanje

EUR/mesec 80,7219

Omrežnina DN80 
– odvajanje

EUR/mesec 269,0461

Omrežnina DN100 
– odvajanje

EUR/mesec 403,6095

Omrežnina DN150 
– odvajanje

EUR/mesec 807,2191

Vrsta storitve – 
Čiščenje

Enota mere Cena v EUR

Omrežnina DN13 
– čiščenje

EUR/mesec 4,4067

Omrežnina DN20 
– čiščenje

EUR/mesec 7,3593

Omrežnina DN25 
– čiščenje

EUR/mesec 11,0169

Omrežnina DN32 
– čiščenje

EUR/mesec 17,6270

Omrežnina DN50 
– čiščenje

EUR/mesec 44,0675

Omrežnina DN80 
– čiščenje

EUR/mesec 146,8768

Omrežnina DN100 
– čiščenje

EUR/mesec 220,3373

Omrežnina DN150 
– čiščenje

EUR/mesec 440,6745

4. člen
Občina Tišina subvencionira ceno storitve posamezne 

javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe jav‑
ne infrastrukture (omrežnino). Subvencioniranje cene uporabe 
javne infrastrukture znaša 50% cene za leto 2010. Obseg sub‑
vencioniranja se znižuje postopno, in sicer po stopnji 5% letno 
do popolne odprave subvencioniranja. Občina Tišina subven‑
cionira ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnino) samo za 
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

5. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobi‑

tvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega 
za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, 
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov 
za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo var‑
stvo okolja in gospodarske javne službe.

Št. 007‑0034/2009‑1
Tišina, dne 6. novembra 2009

Župan 
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r. 

TURNIŠČE

4277. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine 
Turnišče za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 72/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) 3. člena Zako‑
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 
01/99, 79/99 in 89/99) in 16. člena Statuta Občine Turnišče 
(Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 
18. redni seji dne 24. 11. 2009 sprejel

O D L O K
o rebalansu Odloka o proračunu Občine 

Turnišče za leto 2009
1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče 
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08 in 51/09) tako, da se 
glasi:
»

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.401.603

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.068.079

70 DAVČNI PRIHODKI 1.825.938

700 Davki na dohodek in dobiček 1.676.258

703 Davki na premoženje 78.120

704 Domači davki na blago in storitve 71.560

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 242.141

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 35.020

711 Takse in pristojbine 3.500

712 Globe in druge denarne kazni 1.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 202.621

72 KAPITALSKI PRIHODKI 120.250

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
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721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. 
dolg. sred. 120.250

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 213.274

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 213.274

741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna – EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.737.552

40 TEKOČI ODHODKI 850.188

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 251.760

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.500

402 Izdatki za blago in storitve 544.853

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 35.075

41 TEKOČI TRANSFERI 1.000.764

410 Subvencije 20.000

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 374.480

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 67.070

413 Drugi tekoči domači transferi 539.214

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 774.100

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 774.100

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.500

432 Investicijski transferi 112.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki) –335.949

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) 335.949

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
«

2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 18/11‑09/6
Turnišče, dne 25. novembra 2009

Župan 
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

ZREČE

4278. Odlok o načinu opravljanja rednega 
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja 
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih 
prometnih površin v Občini Zreče

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), tretjega odstavka 8. člena 
Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 
45/08, 57/08 – ZLDUVCP) in 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 95/08 in 55/09) je Občinski svet Občine 
Zreče na 22. redni seji dne 17. 11. 2009 sprejel
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O D L O K
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja  

in organiziranja obnavljanja občinskih javnih 
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin  

v Občini Zreče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(javna služba)

S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lo‑
kalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in or‑
ganiziranja obnavljanja občinskih javnih cest in izbirnih lokal‑
nih gospodarskih javnih služb vzdrževanja prometnih površin, 
objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvi‑
janju prometa skozi naselja (v nadaljevanju: javna služba) na 
območju Občine Zreče.

2. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska 

razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno 
dobro in varstvo, ki ga uživa in

– nadzor nad izvajanjem odloka.

3. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne služ‑
be iz prvega člena tega odloka.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(oblika opravljanja javne službe)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospo‑
darska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje Občina Zreče.
(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz 

prvega člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. 
Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava Občine Zreče.

(4) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem obmo‑
čju Občine Zreče.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

5. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje 

občinskih javnih cest;
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, 

ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju 

prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 
naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih povr‑
šin);

– odvoz in hrambo nepravilno parkiranih in zapuščenih 
vozil.

(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obna‑
vljanje občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena 
obsega:

– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v 
dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevozno‑
sti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih 
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevo‑
znosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah (v 
nadaljevanju: redno vzdrževanje občinskih javnih cest) in

– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih 
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih 
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih 
in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: obnavljanje občinskih 
javnih cest).

(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega od‑
stavka tega člena obsega vzdrževanje:

– odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih povr‑
šin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;

– podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v nase‑
lju;

– javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne si‑
gnalizacije v naselju;

– kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.

1. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest  
in prometnih površin

6. člen
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest  

in drugih prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih 

prometnih površin izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim 
programom vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prome‑
tnih površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih 
javnih cest in drugih prometnih površin v občini za prihodnje 
leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokov‑
nim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni 
del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest 
in drugih prometnih površin v občini je ocena stroškov rednega 
vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto 
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.

(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih 
prometnih površin obsega:

1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in 

naprav na drugih prometnih površinah,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij 

vozil,
13. intervencijske ukrepe in
14. zimsko službo.

7. člen
(pregledniška služba)

(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja, 
ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, ter 
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občin‑
ske javne ceste in drugih prometnih površin.
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(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna 
ali zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpi‑
sano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s 
pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na 
predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati strokovni 
službi občine.

(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so 
v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega 
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja 
in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja 
za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.

(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih jav‑
nih cest in drugih prometnih površin najmanj enkrat tedensko. 
V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, 
ki lahko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se 
pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled 
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko 
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost 
preglednika.

(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat me‑
sečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba 
preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabil‑
nost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost 
prometa.

8. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)

(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni 
del občinske javne ceste in drugih prometnih površin obsega 
čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpa‑
nje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne 
prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, 
stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje 
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je 
omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih po‑
vršin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega 
je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih 
vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe 
začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

9. člen
(redno vzdrževanje bankin)

Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti 
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati 
odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji 
kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in do‑
stopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne 
naprave in ureditve na bankinah.

10. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)

Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen od‑
tok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje 
vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na 
vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti 
tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da 
je z vseh sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno 
regulirano odvajanje vode.

11. člen
(redno vzdrževanje brežin)

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrže‑
vane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se 
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da 
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, 
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje 
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno 
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste.

12. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 

obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila 
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne 
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Pro‑
metna signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah ter 
javna razsvetljava v naseljih morajo biti redno vzdrževani 
tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter 
da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestne‑
ga prometa in predpisov o prometni signalizaciji in opremi 
cest.

13. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev)

Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, 
da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena 
normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemu‑
doma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne 
rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. 

Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni v 
občinsko javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru 
prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju, 
telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, 
zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na poči‑
vališčih, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi 
za delovanje teh naprav.

14. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)

Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se 
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da 
sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, 
da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da 
so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema 
ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti 
bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na 
cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj 
enkrat letno. 

Vegetacijo se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. 
Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni 
dovoljeno uporabljati.

15. člen
(zagotavljanje preglednosti)

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in 
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagoto‑
vljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni 
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena 
največja možna preglednost.

16. člen
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)

Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih 
površin se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno 
vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste 
ter varovanje okolja.

17. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov  

in naprav na drugih prometnih površinah)
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prome‑

tnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali 
napravi in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno 
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na 
stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter 
varnost prometa.
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(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter 
objektov in naprav na drugih prometnih površinah sodi zlasti 
čiščenje:

– prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objek‑

ta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža 

objekt oziroma napravo ali promet, in popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zali‑

vanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih 

objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila zašči‑
tne plasti armature itd.),

– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih kon‑

strukcij.

18. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in 
dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določe‑
nih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja koncesionar s 
sodelovanjem policije.

19. člen
(intervencijski ukrepi)

(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in 
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi 
izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju in‑
tervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti 
strokovno službo občine, kadar je ogrožen ali oviran promet, 
pa tudi policijo.

(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, 
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih 
izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je koncesionar 
dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire 
na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi 
katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste in 
večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:

– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prome‑
tno signalizacijo,

– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.

20. člen
(zimska služba)

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, 
potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in 
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopi‑
jo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) 
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novem‑
bra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste 
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe, 
ki ga pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokov‑
nim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni 
del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto 
je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske 
službe za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za 
prihodnje leto.

(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega 
člena se določijo zlasti:

– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgo‑
vornosti koncesionarja,

– razpored pripravljalnih del,

– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in 
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),

– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posi‑
panje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,

– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti 
in razpored delovnih skupin,

– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neu‑

godnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju 

in prevoznosti cest.
– Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega 

obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske 
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo 
na: 

– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opre‑
me, posipnega materiala,

– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne 
prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih 
kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi 
zameti) in

– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela 
zimske službe.

(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpo‑
stavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. 
Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko‑kli‑
matske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lo‑
kalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, 
mora koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, 
ki na to nevarnost opozarja. 

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovo‑
ljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipa‑
nje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, 
ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju ko‑
ličin posipa je treba upoštevati količino topilnega sredstva, ki 
je že na vozišču.

(5) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih jav‑
nih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi 
razredi, v katere so občinske javne ceste razvrščene glede na 
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko‑klimatske 
razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest 
po prednostnih razredih določi strokovna služba občine tako, 
da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.

(6) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest 
odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno do‑
polnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, 
cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v 
zimskem obdobju.

2. Obnavljanje občinskih javnih cest

21. člen
(obnovitvena dela)

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obse‑
žnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša 
ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede 
na stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na 
potrebo po izboljšanju njihovih prometno‑tehničnih lastnosti, 
njihove zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.

(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in 
javnih površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovi‑
tvenih del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne 
službe občine oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno konce‑
sijsko pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na ob‑
činskih javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora posredovati 
strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra teko‑
čega leta. Sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih 
del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih 



Uradni list Republike Slovenije Št. 97 / 30. 11. 2009 / Stran 12999 

del. Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih 
cestah za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za 
prihodnje leto.

(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi 
komisija, ki jo imenuje župan občine. Pregled in prevzem se 
opravljata v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri 
čemer se smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih 
objektov in izdaji uporabnega dovoljenja ter v skladu z določili 
pogodbe o izvajanju del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled 
in prevzem obnovitvenih del, sodeluje tudi predstavnik konce‑
sionarja.

3. Odvoz in hramba nepravilno parkiranih  
in zapuščenih vozil

22. člen
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil)

(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno par‑
kiranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z 
odlokom občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini.

(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno 
parkiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno 
pooblastilo.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE  
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

23. člen
(evidence)

Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki 
veljajo za področje izvajanja javne službe.

24. člen
(javna obvestila in naznanila)

Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in 
drugih prometnih površin z naznanilom v sredstvih javnega 
obveščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in 
uporabnosti drugih prometnih površin.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

25. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest  

in drugih prometnih površin)
Občinske javne ceste in druge prometne površine so 

prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih 
lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

26. člen
(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest  

in drugih prometnih površin)
Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne 

površine mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako 
poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni 
površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občin‑
skih javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

27. člen
(viri financiranja storitev)

Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe 
iz proračuna občine in drugih virov.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE, KI SO LAST 

OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO 
IN VARSTVO, KI GA UŽIVA

28. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske jav‑

ne ceste. Občinske javne ceste so last občine ter del javne 
lastnine.

(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
– cestno telo,
– cestni objekti,
– naprave za odvodnjavanje cest,
– brežine cest,
– cestni svet,
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m,
– prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča, 

parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in 
objekti za tehtanje in nadzor prometa,

– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste,
– priključki na cesto v širini cestnega sveta,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti 

prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred 
vplivi prometa na njej,

– naprave za evidentiranje prometa.

29. člen
(javno dobro)

(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so 
javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogo‑
če pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih 
stvarnih pravic.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski 
javni cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda 
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, 
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, 
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA

30. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata 
pristojni občinski inšpektor za ceste in občinska uprava Občine 
Zreče.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor 
za ceste odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje 
določb tega odloka.

(3) Pristojna služba občinske uprave Občine Zreče ima 
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IX. KONČNA DOLOČBA

31. člen
(objava in veljavnost odloka)

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 37101‑0027/2009‑1
Zreče, dne 17. novembra 2009

Župan
Občine Zreče

Boris Podvršnik l.r.
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4279. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
digitalizirane kartografske dokumentacije k 
prostorskim sestavinam veljavnih planskih 
aktov za območje Občine Zreče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št. 95/08 – UPB‑1) je Občinski svet Občine Zreče dne 
17. 11. 2009 sprejel

S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane 
kartografske dokumentacije k prostorskim 

sestavinam veljavnih planskih aktov za območje 
Občine Zreče

I.
Občinski svet Občine Zreče ugotavlja, da je Občina Zreče 

izvedla prenos in pozicijsko uskladitev vsebine kartografske 
dokumentacije k

– prostorskim sestavinam dolgoročnega plana Občine 
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, 
št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08) in

– prostorskim sestavinam družbenega plana Občine Slo‑
venske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni 
list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08), 

obeh za območje Občine Zreče, z novim digitalnim katastrskim 
načrtom iz junija 2009.

Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripra‑
vljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot 
izris v mapi v dveh izvodih.

II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega 

sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej 
sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za 
območje Občine Zreče.

III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa 

se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uve‑
ljavitve tega sklepa.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Repulike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35050‑0007/2009‑2
Zreče, dne 17. novembra 2009

Župan 
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4280. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine 
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be‑
sedilo in 70/08), 10. člena Akta o določitvi metodologije za 
določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih 
stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list 
RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi me‑
todologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje 

zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) 
ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21‑5/2009/S‑16 
z dne 26. 11. 2009, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejav‑
nosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega 
plina, izdaja

A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine  
za prenosno omrežje zemeljskega plina

1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemelj‑

skega plina (Uradni list RS, št. 77/08, 85/08, 91/08, 103/08, 
112/08, 126/08, 8/09, 14/09, 21/09, 33/09, 40/09, 49/09, 61/09 
68/09 in 86/09) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da 
glasi:

»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo koli‑
činskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 0,1942 
EUR/Sm3.«.

2. člen
Ta akt začne veljati 1. decembra 2009.

Št. 16/2008
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009‑2111‑0290

Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor

Marjan Eberlinc l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4281. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke 

šole za zdravstvo Novo mesto

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto na seji dne 23. 10. 2009 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplome Visoke šole  

za zdravstvo Novo mesto

1. člen
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (v nadaljevanju: 

šola) izdaja diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem 
študijskem programu prve stopnje »zdravstvena nega« ter 
dvojnike diplom.

2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega 

papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno‑sive barve. V 

gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis »Visoka 
šola za zdravstvo Novo mesto«.

V gornji polovici diplome je z rdečo barvo odtisnjen napis 
»Diploma«, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak šole, 
okroglo obrobljen z napisom Visoka šola za zdravstvo Novo 
mesto.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, da‑
tum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni 
studijski program in podeljeni strokovni naslov.
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Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in 
kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis 
dekana/dekanje in direktorja/direktorice šole in odtisnjen pečat 
šole.

Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplo‑
manta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in 
datuma diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in 
predtiskana imena polj rdeče barve.

3. člen
Diploma, ki jo izda šola, je javna listina in je napisana v 

slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere sestavine 

določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta 
Republike Slovenije za visoko šolstvo, in je pisana v sloven‑
skem in angleškem jeziku.

4. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, 

uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bil po zaključenih 
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. člena, tako, da 
je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.

Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne 
številke diplome navedeni podatki iz 2. člena. Namesto lastno‑
ročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje in 
direktorja/direktorice šole zapiše »l.r.«.

Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanja in direk‑
tor/direktorica šole podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov 
dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se 
dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se 
odtisne pečat šole.

V evidenco izdanih diplom se vpise podatek o izdanem 
dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni‑

je in se, ne glede na datum diplomiranja diplomanta oziroma 
diplomantke, uporablja za vse diplome, izdane po 1. oktobru 
2009.

Novo mesto, dne 23. oktobra 2009

Dekan
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto

prof. dr. Božo Kralj, dr. med., l.r.

4282. Pravilnik o vsebini in obliki diplom visoke šole 
za tehnologije in sisteme

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za 
tehnologije in sisteme na seji 27. seji dne sprejel 23. 11. 2009

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom visoke šole  

za tehnologije in sisteme

1. člen
Visoka šola za tehnologije in sisteme (v nadaljevanju 

šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni 
izobrazbi:

– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem štu‑
dijskem programu prve stopnje in

– dvojnike diplom.

2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega 

papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrne/ sive barve. V 

gornjem delu diplome je z modro barvo odtisnjen napis Visoka 
šola za tehnologije in sisteme.

V gornji polovici diplome je z modro barvo odtisnjen napis 
Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen osrednji del 
logotipa šole.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, da‑
tum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni 
študijski program in podeljeni strokovni naslov.

Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja in 
kraj izdaje (Novo mesto), ime in priimek ter lastnoročni podpis 
dekana/ dekanje šole in odtisnjen pečat šole.

Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplo‑
manta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in 
datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in 
imena polj modre barve.

3. člen
Zaporedna številka diplome je sestavljena iz oznake štu‑

dijskega programa in zaporedne številke diplome.

4. člen
Vse diplome, ki jih izda šola, so javne listine in so napisa‑

ne v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino 

določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slo‑
venskem in angleškem jeziku.

5. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, 

uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bila po zaključe‑
nih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke, tako, da 
je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.

Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne 
številke diplome navedeni podatki iz 2. točke. Namesto lastno‑
ročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanje in 
direktorja/direktorice šole zapiše »l.r.«.

Na hrbtni strani dvojnika trenutni dekan/dekanja šole pod‑
piše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki 
evidence, na temelju katere je dvojnik diplome izdan. Na hrbtni 
strani dvojnika diplome je odtisnen pečat šole.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda‑
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja naslednji dan po sprejemu.

Novo mesto, dne 23. novembra 2009

prof. dr. Peter Novak l.r.
dekan

POPRAVKI

4283. Popravek Odloka o programu opremljanja 
in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Divača

Popravek

V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Divača, ki je bil 
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objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/09, z dne 10. 7. 2009, 
se besedilo 6. člena (faktor dejavnosti) popravi tako, da se 
pravilno glasi:

»Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za 
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opre‑
mo, ki jo določa ta odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na 
vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti Oznaka v 
klasifikaciji 
objektov 
CC‑SI

Gostinske stavbe 1,30 121

Trgovske in druge stavbe za 
storitveno dejavnost 1,30 123

Tri‑ in večstanovanjske stavbe 1,30 1122

Industrijske stavbe in skladišča 1,30 125

Dvostanovanjske stavbe 1,00 1121

Stavbe splošnega družbenega 
pomena 0,80 126

Enostanovanjske stavbe 0,70 111

Garažni objekti 0,70 1242

Objekti za šport, rekreacijo in 
drugi objekti za prosti čas 0,70 241

Druge nestanovanjske stavbe 0,70 127

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v 
tabeli navedenih postavk, velja, da je faktor dejavnosti 1,00.«

Št. 007‑0004/2008‑8
Divača, dne 24. novembra 2009

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
4248. Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov 

(ZARSS) 12877
4249. Zakon o zadrugah (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZZad‑UPB2) 12880
4250. Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno be‑

sedilo) (ZDTon‑UPB1) 12900
4251. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega 

premoženja za leti 2010 in 2011 (OdPDFP1011) 12905
4252. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepre‑

mičnim premoženjem države v posamični vre‑
dnosti nad 300.000 EUR za organe državne 
uprave in za pravosodne organe za leto 2010 
(OdRNPD10) 12909

4253. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepre‑
mičnim premoženjem države v posamični vre‑
dnosti nad 300.000 EUR za organe državne 
uprave in za pravosodne organe za leto 2011 
(OdRNPD11) 12913

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4254. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 12916

VLADA
4255. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 12916
4256. Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremlja‑

nja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka 12919
4257. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamen‑

ta in Sveta (ES) o skupnih pravilih za opravljanje 
zračnih prevozov v Skupnosti 12934

MINISTRSTVA
4258. Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih po‑

gojih za izvajanje nalog na področju duševnega 
zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter 
centre za socialno delo ter o postopku njihove 
verifikacije 12935

4259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o monitoringu radioaktivnosti 12936

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4260. Sklep o razpisu volitev člana občinskega sveta, 

predstavnika romske skupnosti v Občini Grosu‑
plje 12937

4261. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 3. okrajni volilni 
komisiji IV. volilne enote 12937

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4280. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za 
prenosno omrežje zemeljskega plina 13000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4262. Razlage posebnega tarifnega dela Kolektivne po‑

godbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki 
Sloveniji (KPZZ) 12937

4281. Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto 13000

4282. Pravilnik o vsebini in obliki diplom visoke šole za 
tehnologije in sisteme 13001

OBČINE

ČRNOMELJ
4263. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin 

na območju Občine Črnomelj 12939
4264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih 
programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti 
na območju Občine Črnomelj 12943

4265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o raz‑
glasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spo‑
menik lokalnega pomena 12944

KOPER
4266. Odlok o ugotovitvi, katere sestavine prostorskih 

izvedbenih načrtov so v nasprotju s prostorskimi 
sestavinami dolgoročnega in družbenega plana 
Mestne občine Koper 12944

4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto 
»B«, 2009« 12945

LJUBLJANA
4268. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑

tu za območje Tobačne tovarne 12954

NOVA GORICA
4269. Obvezna razlaga Odloka o splošnih prostorskih 

ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini 
Nova Gorica 12971

4270. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu Poslovna cona Solkan 12972

4271. Odlok o spremembi Odloka o denarnih socialnih 
pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 12974

4272. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za upo‑
rabo stavbnega zemljišča na območju Mestne ob‑
čine Nova Gorica 12974

4273. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 12974

TIŠINA
4276. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja komu‑

nalne odpadne vode na območju Občine Tišina 12993

TURNIŠČE
4277. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine 

Turnišče za leto 2009 12994

VRANSKO
4274. Odlok o občinskih cestah 12974
4275. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑

tu Podgrad 12983

ZREČE
4278. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja 

in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest 
ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini 
Zreče 12995

4279. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane 
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavi‑
nam veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Zreče 13000

POPRAVKI
4283. Popravek Odloka o programu opremljanja in meri‑

lih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Divača 13001

VSEBINA
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