
   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 

  

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Služba za okolje in prostor  

 

OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 

OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA (PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17, 
pop. 34/2017) 

 

Gradivo za  7. sejo Občinskega sveta, dne 13. novembra 2019 

 

  

ZAKONSKA  

PODLAGA: 

 

 

 

 

Predlog za 

obravnavo: 

124. člen v povezavi s 125. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 

list RS, št. 61/17), 29. člen Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člen Statuta 

Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 31/17) in 109. člen Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Ur. l RS št. 61/18) 
 

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora 

(Uradni list RS, št. 61/2018) predlagamo, da gradivo obravnava 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 
 

 

  

  

 

I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV  

 

Na svoji  16. seji, dne 29.3.2017 je občinski svet Občine Kranjska Gora sprejel Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih Občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP 

KG – UPB4).  
 

V 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4 je določeno, da se kot merilo za izračun 
potrebnega števila parkirišč za dejavnosti oz. namembnosti objekta za gostinstvo uporabljajo 

merila v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS,  št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14), ki je 

veljal v času sprejetja odloka o (8) spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za občino Kranjska Gora (Uradni list RS. št. 82/2016).   
 

Navedeni pravilnik je s sprejetjem novega Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17) prenehal veljati.  
 

Zaradi nejasnosti pri tolmačenju in uporabi PUP KG – UPB4 je zato potrebno sprejeti 

obvezno razlago za 2a) odstavek 41. člena PUP KG - UPB4, kjer veljajo takšna merila, kot so 
bila navedena v 8. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu 
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14) 
ne glede na določbe novega Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), ki navedenih meril ne vsebuje 

več. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0765


   

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska 
Gora (PUP KG – UPB4 , Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/2017). Objavi se v uradnem listu, 

veljati prične naslednji dan po objavi. 
 

Na podlagi navedenega je pripravljalec Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino 
Kranjska Gora podjetje Urbi d.o.o. pripravil obvezno razlago tega odloka. 

 

 

 

 

II. PREDLOG SKLEPA : 

  

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da po obravnavi sprejme naslednji  

 

S K L E P :  

 

 

Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo – PUP KG- UPB4).  

 

 

 

Pripravil:                                                                                               

Alojz Jakelj,  

   

                                                                                                                     ŽUPAN 

                                                                                                                 Janez Hrovat  

 

 

 

Številka: 032-14/2019-6 

Datum: 25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

- Predlog obvezne razlage 



Na podlagi 124. člena v povezavi s 125. členom Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 

16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 31/17) in skladno s 109. členom  
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Ur. l RS št. 61/18), je Občinski svet 
Občine Kranjska Gora na svoji _________ seji, dne ______________ sprejel 

 

 

OBVEZNO RAZLAGO 

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH  

ZA OBMOČJE OBČINE KRANJSKA GORA 

 (PUP KG – UPB4 , Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/2017)  
 

 

 

1. člen 

Sprejme se obvezna razlaga 2a) odstavka 41. člena  PUP KG - UPB4. 

 

 

2. člen 

V 2a) odstavku 41. člena PUP KG – UPB4 se kot merilo za izračun potrebnega števila parkirišč 
glede dejavnosti oz. namembnosti objekta za gostinstvo uporabljajo merila v skladu s 

pravilnikom o minimalnih pogojih za gostinske obrate, ki je veljal v času sprejetja odloka o (8) 

spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska Gora 
(Uradni list RS. št. 82/2016). Celotno ime tega pravilnika se pravilno glasi Pravilnik o 

minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14).  

 

Šteje se, da v 2a) odstavku 41. člena PUP KG - UPB4 veljajo takšna merila, kot so bila navedena 

v 8. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04, 52/08 in 21/14) ne glede na 

določbe novega Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 
gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), ki navedenih meril ne vsebuje več. 
 

 

3. člen 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska 
Gora (PUP KG – UPB4 , Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/2017). Objavi se v uradnem listu, 

veljati prične naslednji dan po objavi. 
 

 

Številka: 3505-13/2015-30                       Župan: 
Datum: 15.10.2019               Janez Horvat 

  

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=97f72a32-9846-4356-8fb6-a545b2679933
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b5ddcff7-41ab-4b59-9ab3-dfe06238c1ba
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0765


 


