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2375. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za življenjski opus, nepopustljivo prizadevanje v prid
svobodne Evrope in zoper nacifašizem ter za dobrobit za-
mejskih Slovencev podeljujem Srebrni častni znak svobode
Republike Slovenije Borisu Pahorju, tržaškemu pisatelju.

Št. 996-01-1/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2376. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri razvoju mariborske fakultete za kmetij-
stvo in njenem mednarodnem uveljavljanju, za vrhunske razi-
skovalne rezultate ter za prispevek pri krepitvi slovenskega

gospodarstva podeljujem Častni znak svobode Republike
Slovenije prof. dr. Božidarju Krajnčiču.

Št. 996-01-18/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge in prispevek slovenskemu športu
ter za delo na področju zdravstvenega varstva in zdravstve-
nega zavarovanja podeljujem Častni znak svobode Republi-
ke Slovenije Dragu Petriču, dr. med.

Št. 996-01-19/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2378. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, druge alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
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kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju
suverenosti Republike Slovenije podeljujem Častni znak svo-
bode Republike Slovenije Jožetu Makoterju.

Št. 996-01-20/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2379. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za pogumno humanitarno delo med taboriščnicami in
pri tem za zasluge v boju proti nacifašizmu ter za požrtvoval-
no delo na področju onkologije podeljujem Častni znak
svobode Republike Slovenije dr. Majdi Mačkovšek-Peršič.

Št. 996-01-21/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
2380. Sklep o postavitvi častnega konzula v nemških

zveznih deželah Brandenburg in Saška

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje
zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v nemških zveznih

deželah Brandenburg in Saška

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v nemških

zveznih deželah Brandenburg in Saška se postavi Eckehart
Behncke.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-03/98-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2381. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Potsdamu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in na predlog ministra za zunanje
zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Potsdamu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Potsdamu na

čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v

Potsdamu obsega nemški zvezni deželi Brandenburg in
Saška.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodar-
skih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
nemškima zveznima deželama Brandenburg in Saška.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 912-03/98-3
Ljubljana, dne 10. februarja 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
 IN ORGANIZACIJE

2382. Sklep o kriterijih in merilih, kdaj je psihiatričnim
bolnikom potrebno stalno nadzorstvo

Na podlagi 140. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovaje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o kriterijih in merilih, kdaj je psihiatričnim

bolnikom potrebno stalno nadzorstvo

I
Šteje se, da težji psihiatrični bolnik v domači negi po-

trebuje stalno nadzorstvo v primeru, ko gre za kroničnega



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 8. 6. 2000 / Stran 6807

bolnika, ki je izgubil realitetno kontrolo (šifra dg. Po MKB-9
od 290-298) in če zaradi duševnih, telesnih ali socialnih
posledic bolezni ne more zadovoljevati večine ali vseh neo-
gibnih življenjskih potreb.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

kriterijih in merilih, kdaj je psihiatričnim bolnikom potrebno
stalno nadzorstvo (Uradni list RS, št. 20/93).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2383. Sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec
preživlja družinske člane

Na podlagi 115. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja

družinske člane

I
Šteje se, da je zavarovanec ali upokojenec do svoje

smrti preživljal družinske člane iz prvega odstavka 115. čle-
na in petega odstavka 116. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99), če:

– ni zavarovan po zakonu ali ni uživalec pokojnine,
– je imel oziroma še ima z njim skupno stalno prebiva-

lišče in
– njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjem kole-

darskem letu pred zavarovanim primerom niso presegli po-
lovice zneska osnove za odmero dodatnih pravic.

II
Znesek osnove za odmero dodatnih pravic iz I. točke

tega sklepa se upošteva v višini, veljavni ob nastanku zava-
rovanega primera.

III
Med dohodke družinskih članov se šteje tudi katastrski

dohodek.
Katastrski dohodek se všteva med dohodke družinskih

članov tako, da se pomnoži s faktorjem za preračun dohod-
ka, ki ga v skladu s posebnim zakonom določi pristojni
organ.

IV
Med dohodke družinskih članov se ne štejeta nadome-

stilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo, ki se

izplačuje po zakonu o družbenem varstvu duševno in tele-
sno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83).

V
Če sta oba starša, ki ju je zavarovanec ali upokojenec

preživljal, še živa, se dohodki enega od roditeljev pri ugotav-
ljanju povprečnega mesečnega dohodka iz I. točke tega
sklepa delijo na oba roditelja. Enako načelo velja tudi tedaj,
kadar imata oba starša dohodek.

VI
V primeru, da družinski član iz I. točke tega sklepa ni

imel oziroma nima z zavarovancem ali upokojencem skup-
nega stalnega prebivališča, izpolnjuje pa ostale pogoje iz
navedene točke, se šteje, da ga je zavarovanec preživljal,
če mu je v koledarskem letu pred nastankom zavarovanega
primera redno mesečno dajal sredstva najmanj v višini polo-
vice povprečnega zneska osnove za odmero dodatnih pra-
vic v tistem letu.

VII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske
člane (Uradni list RS, št. 59/92).

Sklep iz prvega odstavka te točke se do 31. 12. 2002
še uporablja v zvezi z ugotavljanjem preživljanja družinskih
članov iz 112., 115. in 127. člen zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94,
7/96 in 54/98).

VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2384. Sklep o povračilu potnih stroškov

Na podlagi 108. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o povračilu potnih stroškov

I
Zavarovanci imajo pravico do uveljavljanja povračila pot-

nih stroškov v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanje pravic:
– kadar jih zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi

opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izveden-
cev in je kraj, kamor so napoteni, oddaljen najmanj 15 km,

– kadar jih zavod napoti v drug kraj zaradi poklicne
rehabilitacije.

Kadar je glede na zdravstveno stanje zavarovanca po-
treben prevoz z reševalnim avtomobilom, plača zavod pre-
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vozne stroške, ne glede na oddaljenost. O potrebi prevoza z
reševalnim avtomobilom odloča zavod, ki je zavarovanca
napotil v drug kraj.

Pravico do povračila stroškov imajo tudi osebe, ki so
določene za spremljevalce zavarovancev v primerih iz prve-
ga odstavka te točke.

II
Povračilo potnih stroškov obsega:
– povračilo prevoznih stroškov,
– povračilo stroškov prehrane in namestitve v času po-

tovanja in bivanja v drugem kraju.
Zavarovanci imajo pravico do povračila prevoznih stroš-

kov za redna prevozna sredstva javnega prometa. Če ni
javnega prevoznega sredstva, niti ni možen prevoz z reševal-
nim avtomobilom, se zavarovancu izplača kilometrina v ena-
ki višini, kot je določena za delavce zavoda.

III
Povračilo stroškov prehrane in namestitve v času poto-

vanja in bivanja v drugem kraju (dnevnica) v primeru, ko
imajo zavarovanci pravico do takšnega povračila v zvezi z
uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, znaša:

– polovico dnevnice v višini, ki je določena za delavce
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za službena
potovanja v državi za čas od 8. do 12. ure, če odsotnost
upravičenca znaša od 8. do 10. ur,

– dve tretjini dnevnice v višini, ki je določena za delav-
ce zavoda za službena potovanja v državi za čas nad 12 ur,
če je odsotnost upravičenca daljša od 10 ur.

V primerih iz druge alinee prvega odstavka te točke, se
upravičencu povrnejo tudi stroški nočitve v drugem kraju v
enaki višini, kot je določena za nočitve delavcev zavoda med
službenim potovanjem.

IV
Zavarovancu se potni stroški povrnejo na podlagi zah-

tevka, ki ga vloži pri pristojni območni enoti zavoda, ob
predložitvi ustreznih dokazil (vozovnice, račun za prehrano
in namestitev).

Povračilo potnih stroškov za zavarovanca napotenega
na pregled na Invalidsko komisijo II. stopnje v Ljubljani,
zavarovanec uveljavlja pri pristojni območni enoti zavoda.
Če zavarovanec sam zahteva osebni pregled na Invalidski
komisiji II. stopnje v Ljubljani, ni upravičen do povrnitve
potnih stroškov.

V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

povračilu in višini potnih in selitvenih stroškov za zavarovan-
ce in delovne invalide (Uradni list RS, št. 59/92).

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2385. Sklep o kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja
zmožnosti premikanja zavarovancev za
najmanj 70%

Na podlagi 140. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovaje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti

premikanja zavarovancev za najmanj 70%

I
Zmožnost premikanja je zmanjšana za 70 odstotkov pri

tistih zavarovancih, ki se zaradi prizadetosti okončin ali osta-
lega gibalnega sistema ob pomoči ortopedskih pripomoč-
kov ali tudi brez njih, kjer jih ni mogoče aplicirati, premikajo z
veliko težavo in morajo v to aktivnost vlagati prekomerne
napore.

II
Zmanjšana zmožnost premikanja najmanj za 70 odstot-

kov je podana:
– pri vseh zavarovancih paraplegikih, ki so zaradi para-

lize spodnjih okončin vezani na invalidski voziček,
– pri zavarovancih, ki so zaradi svojega zdravstvenega

stanja trajno vezani na invalidski voziček,
– pri zavarovancih, ki se zaradi delne ohromitve okon-

čin (tetrapareze, parapareze, hemipareze) z opornimi apara-
ti premikajo s težavo in morajo v to aktivnost vlagati preko-
merne napore,

– pri zavarovancih z nadkolenskimi amputacijami okon-
čin, ki se kljub uporabi protez lahko premikajo le s podporo
bergel ali palic,

– pri zavarovancih s podkolenskimi ali nadkolenskimi
amputacijami okončin, pri katerih ni mogoča aplikacija pro-
tez in so trajno vezani na invalidski voziček,

– pri zavarovancih z živčnomišičnimi ali mišičnimi obo-
lenji, pri katerih elektrofiziološke preiskave in izvid o testira-
nju mišic pokaže tolikšen izpad fukcije mišic gibalnega siste-
ma, da ni več možno samostojno premikanje v prostoru,
brez pomoči druge osebe,

– pri zavarovancih z nadlahtno izgubo obeh zgornjih
okončin, s krni, neprimernimi za aplikacijo funkcionalnih
protez (delovnih, mehaničnih ali elektronskih).

III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti premikanja
zavarovancev za najmanj 70% (Uradni list RS, št. 59/92).

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.
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2386. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in
višino dodatka za rekreacijo v letu 2000

Na podlagi 4. in 266. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino

dodatka za rekreacijo v letu 2000

I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh

različnih višinah v razmerju 1:2 in sicer tako, da prejmejo
uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od
zneska osnove iz 57. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (v nadaljevanju »zakona«), 57.940 SIT,
uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega znesek osnove
iz 57. člena zakona ter uživalci nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki ne prejemajo plače, pa 28.970 SIT.

II
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah

mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v so-
razmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih po-
kojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina iz-
plačuje ločeno in uživalcem delnih pokojnin se znesek do-
datka za rekreacijo, določen v I. točki tega sklepa, izplača v
sorazmernem delu.

III
Dodatek za rekreacijo iz I. oziroma II. točke tega sklepa

pripada vsem tistim upravičencem, ki so pridobili pravico do
izplačila dajatev do vključno 31. decembra 2000 in niso
pridobili pravice do regresa za letni dopust na drugi pravni
podlagi.

Prvi del dodatka se izplača skupaj z izplačilom rednih
pokojnin za mesec junij 2000 in sicer v višini 38.630 SIT
tistim uživalcem pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali
nižja od zneska osnove iz 57. člena zakona oziroma v višini
19.315 SIT tistim uživalcem pokojnin, katerih pokojnina
presega znesek osnove iz 57. člena zakona in uživalcem
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ne prejemajo pla-
če.

Drugi del dodatka v višini 19.310 SIT oziroma 9.655
SIT se izplača skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec
november 2000.

V primeru, da je pravica do dajatve priznana po juniju
2000, se prvi (oziroma upoštevaje izplačilni rok, tudi drugi)
del dodatka upravičencem izplača skupaj z izplačilom prve
pokojnine oziroma prvega nadomestila iz invalidskega zava-
rovanja.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2387. Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter
obročno odplačevanje prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi 228. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog
ter obročno odplačevanje prispevkov

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1. člen
Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obroč-

no odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (v nadaljevanju: sklep) določa kriterije, pod ka-
terimi lahko Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: zavod) določenim zavezancem za
plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
plačilo le-tega odpiše, delno odpiše, odloži ali jim omogoči
obročno odplačilo.

2. člen
Vlogo po tem sklepu lahko vložijo zavezanci za plačilo

prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zako-
nu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljeva-
nju: zakon), razen:

– fizične osebe, ki so zavezanci za prispevek zavaro-
vanca iz delovnega razmerja v RS;

– Republika Slovenija za zavarovance, za katere po
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih
zakonih plačuje prispevek delodajalca ali prispevek zavaro-
vanca;

– izplačevalec mesečne nagrade in Republika Sloveni-
ja za učence v učnem razmerju;

– javni zavodi, javni skladi in javne družbe.
Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko vložijo dediči zave-

zancev – fizičnih oseb (dolžniki).

3. člen
Po tem sklepu so lahko obravnavani le dospeli nepla-

čani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
sicer prispevki delodajalca in prispevki zavarovancev, ne pa
tudi prispevki za posebne primere zavarovanja.

4. člen
Zavezancu za plačilo prispevka iz 2. člena tega sklepa

se lahko predpisani prispevki:
– odpišejo oziroma delno odpišejo;
– plačilo odloži največ za obdobje šest mesecev po

sprejemu sklepa o odlogu;
– dovoli obročno odplačevanje v največ šestih obrokih

po sprejemu sklepa o obročnem odplačilu.

Kriteriji
Ogroženost preživljanja zavezanca

5. člen
Zavod lahko dovoli odlog plačila dolga s pripadajočimi

obrestmi za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo
dolga v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se
zavezancu dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterja-
vo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družin-
skih članov.
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Določba prejšnjega odstavka se uporablja za obravna-
vanje dolga iz naslova zavarovanja zavezanca, delavcev,
zaposlenih pri zavezancu, in članov kmečkega gospodarstva.

Neizterljivost dolga

6. člen
Prispevki, ki se štejejo po tem členu za neizterljive, se

odpišejo, če ni v tem sklepu ali z zakonom določeno dru-
gače.

Pri pravnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive,
če jih ni mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja
dolga ter od pravnega naslednika.

Pri fizičnih osebah se prispevki štejejo za neizterljive,
če je zavezanec umrl in ni pustil niti premičnega niti nepre-
mičnega premoženja, iz katerega bi se mogli prispevki izter-
jati, če ne gre za obveznost, ki se prenese na pravne nasled-
nike.

Prispevki se štejejo za neizterljive tudi, če je pravica do
izterjave zastarala.

Plačilna nezmožnost, na katero zavezanec
ni mogel vplivati

7. člen
Zavod lahko dovoli pravnim osebam in fizičnim ose-

bam, ki opravljajo dejavnost (zasebnikom) odlog plačila dol-
ga za čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo dolga v
največ šestih mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nez-
možnosti, če na nastanek plačilne nezmožnosti zavezanec
ni mogel vplivati.

Šteje se, da zavezanec ni mogel vplivati na nastanek
plačilne nezmožnosti iz prejšnjega odstavka, če je začasna
plačilna nezmožnost posledica:

– zapadlih terjatev do oseb, proti katerim je začet ste-
čajni postopek ali postopek prisilne poravnave; višina terja-
tev znaša najmanj 50% prihodkov v zadnjih šestih mesecih
pred vložitvijo vloge iz 2. člena tega sklepa;

– naravne nesreče (potres, požar in druge naravne
nesreče), zaradi katere je bilo začasno onemogočeno po-
slovanje oziroma zmanjševanje vrednosti opredmetenih os-
novnih sredstev za najmanj 50% vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev;

– smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične osebe, ki je
zavezanec za prispevek;

– ukrepa države oziroma tuje države, ki je bistveno
vplivala na višino prihodka zavezanca.

Pogoji za čas odloga oziroma obročnega plačila

8. člen
V primeru obročnega plačila ali odloga plačila prispev-

ka se zavezancu za čas, ko je zavezancu plačilo prispevka
odloženo ali dovoljeno obročno plačilo, ne obračunavajo
zamudne obresti.

Zavezanec mora predložiti ustrezna materialna in druga
premoženjska poroštva za zavarovanje odloženih prispevkov
oziroma plačilo obrokov (bančna garancija na prvi poziv ali
brez ugovora, vknjižba hipoteke na nepremičninah).

9. člen
V času odloga in obročnega plačila prispevkov zaveza-

nec ne sme:
– začenjati novih investicij ali vlagati kapitala v drug

poslovni subjekt;

– ustanavljati nove pravne osebe oziroma postati sou-
stanovitelj;

– plasirati prostih finančnih sredstev bankam in drugim
poslovnim subjektom.

Zavod z namenom kontrole ugotavljanja navedenih dej-
stev lahko nadzoruje poslovne knjige zavezanca za prispe-
vek.

V primeru kršitve zgoraj navedenih obveznosti zapade-
jo odloženi prispevki v plačilo takoj, vključno z obračunanimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za ves čas odloga oziroma
obročnega plačila.

10. člen
Če zavezanec v postavljenem roku ne plača odloženih

prispevkov, se obračunajo in zapadejo v plačilo tudi zakoni-
te zamudne obresti za ves čas odloga.

Če zavezanec ne poravna vseh obrokov po sklepu
skupščine zavoda o odobritvi obročnega plačila do poteka
roka za zadnji obrok, se obračunajo in zapadejo v plačilo
tudi zakonite zamudne obresti za ves dolg za ves čas obroč-
nega plačila.

Postopek

11. člen
Postopek za odpis, delni odpis, odlog in obročno od-

plačevanje prispevkov po 4. členu tega sklepa se uvede na
vlogo zavezanca oziroma dediča.

Postopek za odpis v primerih iz 6. člena tega sklepa se
uvede na predlog davčnega organa. Zavezanci, pri katerih
je nastopila neizterljivost prispevkov, sami ne morejo predla-
gati odpisa.

Postopek za odlog in obročno odplačevanje prispev-
kov iz 7. člena tega sklepa se uvede na predlog zavezanca –
pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost.

Odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačila
prispevkov ne more predlagati zavezanec, pri katerem je
uveden postopek prisilne poravnave ali stečaj.

12. člen
Zavezanci za prispevek lahko vlogo za odpis, delni

odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov vložijo pri
enoti zavoda, na območju katere je izpostava davčnega
organa, pri kateri je zavezanec za prispevek vpisan v davčni
register. Vloga mora vsebovati vse podatke in dokazila, ki so
potrebna za njeno obravnavo, predvsem pa dokazila, ki
dokazujejo nelikvidnost in obstoj dogodkov, na katere zave-
zanec za prispevek ni mogel vplivati.

Zavezanec dokazuje svojo nelikvidnost z dokazili pri-
stojnih institucij oziroma organizacij.

13. člen
Zavezanec dokazuje obstoj dogodkov, na katere ni

mogel vplivati:
1. v primeru neporavnanih zapadlih terjatev do oseb

proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne
poravnave v višini najmanj 50% prihodkov za zadnjih šest
mesecev pred vložitvijo vloge iz tega člena:

– sklep sodišča o začetku stečajnega postopka nad
zavezančevim dolžnikom;

– fotokopije računa ali pogodbe, na kateri temelji ne-
poravnana terjatev do zavezančevega dolžnika;

– listina, ki dokazuje, da je neporavnana terjatev zave-
zanca za prispevek, priznana v stečajnem postopku;
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– struktura prihodkov zavezanca za prispevek, obrazlo-
žena s pogodbami in izdanimi računi zavezanca za prispe-
vek v zadnjem letu pred vložitvijo vloge;

2. v primeru naravne nesreče (potres, poplava, požar
in druge naravne nesreče), zaradi katere je bila zmanjšana
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za najmanj 50%
in zato začasno onemogočeno poslovanje:

– zapisnik zavarovalnice ali policije o škodnem dogod-
ku oziroma drugega pristojnega organa;

– pogodba oziroma druga listinska dokazila glede po-
slovanja;

– potrdilo pristojnega državnega organa o znesku soli-
darnostne pomoči, ki jo je oziroma jo bo prejel zavezanec za
prispevek iz tega naslova;

3. v primeru smrti, daljše bolezni ali poškodbe fizične
osebe:

– izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško potrdilo,
potrdilo ZZZS o odsotnosti z dela;

4. v primeru ukrepa tuje države, ki je bistveno vplivala
na višino prihodka zavezanca:

– dokazila o ukrepih, pridobljena pri institucijah v Re-
publiki Sloveniji ali v tujini.

14. člen
Zavezanec – fizična oseba, ki ga ne obravnava zakon o

finančnem poslovanju podjetij, dokazuje, da bi se z izterjavo
lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih
članov:

– s potrdili o premoženjskem stanju in potrdili o vseh
dohodkih za zavezanca in za njegove družinske člane v
zadnjem letu pred vložitvijo vloge iz tega člena;

– z dokazili o predhodnih prisilnih izterjavah dolga iz 3.
člena tega sklepa in

– z drugimi listinami, ki izkazujejo socialno ogroženost
zavezanca in njegovih družinskih članov.

15. člen
V primeru, da vloga zavezanca za odpis, delni odpis,

odlog ter obročno odplačevanje prispevkov ne vsebuje vseh
podatkov, potrebnih za odločanje, jo je zavezanec v roku, ki
ga določi zavod, dolžan ustrezno dopolniti.

Poleg listin, ki jih mora zavezanec za prispevek predlo-
žiti vlogi skladno z določili tega sklepa, zavod lahko za
dokazovanje dejstev, s katerimi zavezanec za prispevek ute-
meljuje svojo vlogo, od njega zahteva:

– podatke iz poslovne dokumentacije;
– podatke iz davčnih evidenc za zavezanca (pravna ali

fizična oseba) in za člane gospodinjstva oziroma gospo-
darstva;

– druge podatke, kolikor se pokaže potreba za poja-
snitev dogodkov, s katerimi zavezanec za prispevek uteme-
ljuje svojo vlogo.

Če zavezanec vloge ne dopolni v postavljenem roku,
se le-ta zavrže kot nepopolna.

16. člen
Če je vlogo vložil zavezanec, ki po zakonu ali po tem

sklepu ne more predlagati odpisa, delnega odpisa, odloga
in obročnega plačila prispevkov, se vloga zavrže.

Pristojnost za odločanje

17. člen
O vlogah za odpis, delni odpis, odlog ter obročno

plačilo prispevkov in obresti odloča skupščina zavoda na
predlog upravnega odbora zavoda.

Zoper sklep skupščine zavoda ni pritožbe.

Izvršitev

18. člen
Odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo prispev-

kov izvrši na podlagi sklepa skupščine zavoda, po obvestilu
zavoda, pristojni davčni organ.

Neplačani prispevki se ne štejejo za plačane.

Končna določba

19. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.

2388. Sklep o koeficientih za dokup zavarovalne dobe
in dokup za odmero pokojnine brez znižanja

Na podlagi 199. in 266. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o koeficientih za dokup zavarovalne dobe

in dokup za odmero pokojnine brez znižanja

I
Ta sklep določa koeficiente za dokup:

– zavarovalne dobe za zavarovance iz 195. člena zako-
na o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 106/99) (v nadaljnjem besedilu: zakona),

– zavarovalne dobe za zavarovance oziroma uživalce
pokojnine iz 196. člena zakona,

– za odmero pokojnine brez znižanja zaradi upokojitve
pred dopolnitvijo polne starosti za zavarovance iz 197. čle-
na zakona in

– zavarovalne dobe iz 10. člena zakona o prepovedi
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neaz-
bestno (Uradni list RS, št. 56/96, 35/98) (v nadaljnjem
besedilu: ZPPPAI) za delavce iz 7. člena ZPPPAI.

II
Koeficienti, ki izražajo pričakovano število obrokov po-

kojnine, prejetih do roka, s katerim bi zavarovanec pridobil
pravico do pokojnine s tekočim zavarovanjem, se razlikujejo
glede na spol zavarovanca in so navedeni v tablici 1.
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Tablica 1 – moški

Koeficient 1 za dokup zavarovalne dobe (moški, letni)

starost 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let

45 let 12,94371 25,38134 37,32749 48,79607 59,80016
46 let 12,94128 25,37118 37,30416 48,75385 59,73275
47 let 12,93856 25,35987 37,27812 48,70630 59,65620
48 let 12,93561 25,34732 37,24869 48,65196 59,56820
49 let 12,93212 25,3325 37,21390 48,58784 59,46490
50 let 12,92799 25,31491 37,17279 48,51265 59,34505
51 let 12,92308 25,29421 37,12490 48,42617 59,20906
52 let 12,91741 25,27051 37,07081 48,32984 59,05942
53 let 12,91108 25,24440 37,01200 48,22622 58,89962
54 let 12,90435 25,21679 36,95023 48,11781 58,73259
55 let 12,89737 25,18824 36,88636 48,00542 58,55829
56 let 12,89016 25,15868 36,81991 47,88733 58,37343
57 let 12,88266 25,12761 36,74905 47,76007 58,17320
58 let 12,87450 25,09342 36,67055 47,61904 57,95207
59 let 12,86516 25,05458 36,58213 47,46166 57,70769
60 let 12,85476 25,01153 36,48490 47,29019 57,44393
61 let 12,84336 24,96473 36,38028 47,10748 57,16524
62 let 12,83124 24,91533 36,27076 46,91753 56,87311
63 let 12,81865 24,86435 36,15832 46,71907 56,56508
64 let 12,80589 24,81260 36,03983 46,50720 56,23967
65 let 12,79283 24,75513 35,90782 46,27750 55,89136
66 let 12,77456 24,68455 35,75835 46,02501 55,51367
67 let 12,75938 24,62293 35,62179 45,78716 55,14978
68 let 12,74354 24,55824 35,47762 45,53471 54,76089
69 let 12,72646 24,48850 35,32171 45,25988 54,33288
70 let 12,70796 24,41238 35,14979 44,95244 53,85152
71 let 12,68716 24,32611 34,95181 44,59808 53,30513
72 let 12,66287 24,22335 34,71823 44,19128 52,69084
73 let 12,63208 24,09977 34,45091 43,73834 52,01581
74 let 12,59999 23,97318 34,17762 43,27240 51,31808
75 let 12,56861 23,84562 33,89633 42,78768 50,58633

Tablica 1 – ženske

Koeficient 1 za dokup zavarovalne dobe (ženske, letni)

starost 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let

45 let 12,96132 25,45427 37,49308 49,09147 60,26260
46 let 12,96002 25,44891 37,48092 49,06969 60,22826
47 let 12,95866 25,44325 37,46793 49,04623 60,19121
48 let 12,95718 25,43704 37,45364 49,02050 60,15089
49 let 12,95553 25,43012 37,43785 48,99246 60,10750
50 let 12,95369 25,42259 37,42097 48,96289 60,06224
51 let 12,95180 25,41487 37,40380 48,93302 60,01677
52 let 12,94991 25,40716 37,38674 48,90345 59,97157
53 let 12,94802 25,39956 37,36999 48,87416 59,92604
54 let 12,94625 25,39227 37,35351 48,84449 59,87845
55 let 12,94442 25,38463 37,33576 48,81156 59,82439
56 let 12,94241 25,37598 37,31504 48,77244 59,75997
57 let 12,93992 25,36519 37,28918 48,72416 59,68156
58 let 12,93673 25,35156 37,25725 48,66570 59,58828
59 let 12,93289 25,33540 37,21992 48,59830 59,48217
60 let 12,92852 25,31708 37,17803 48,52351 59,36527
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starost 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let

61 let 12,92361 25,29683 37,13230 48,44231 59,23838
62 let 12, 91841 25,27539 37,08373 48,35551 59,10164
63 let 12,91292 25,25252 37,03142 48,26102 58,95132
64 let 12,90689 25,22728 36,97313 48,15490 58,78174
65 let 12,90009 25,19860 36,90648 48,03334 58,58766
66 let 12,89217 25,16521 36,82917 47,89296 58,36448
67 let 12,88295 25,12656 36,74018 47,73209 58,10953
68 let 12,87243 25,08252 36,63896 47,54938 57,81999
69 let 12,86044 25,03242 36,52396 47,34163 57,49041
70 let 12,84684 24,97553 36,39296 47,10444 57,11413
71 let 12,83124 24,91004 36,24198 46,83148 56,68291
72 let 12,81304 24,83382 36,06704 46,51731 56,19086
73 let 12,79188 24,74568 35,86630 46,16038 55,63777
74 let 12,76759 24,64529 35,64018 45,76277 55,02741
75 let 12,74035 24,53377 35,39155 45,32905 54,36537

III
Koeficienti, ki izražajo pričakovano dobo uživanja po-

kojnine, se razlikujejo glede na spol zavarovanca in so nave-
deni v tablici 2.

Tablica 2 – moški

Koeficienti 2 za odloženo število let (moški, letni)

Odloženo 45 let 46 let 47 let 48 let 49 let 50 let

0 let 226,03206 221,71711 217,31953 212,84329 208,28957 203,66953
1 leto 213,08835 208,77583 204,38097 199,90768 195,35745 190,74154
2 leti 200,65072 196,34593 191,95966 187,49596 182,95707 178,35461
3 leta 188,70456 184,41295 180,04141 175,59460 171,07567 166,49673
4 leta 177,23599 172,96326 168,61323 164,19133 159,70173 155,15687
5 let 166,23190 161,98437 157,66333 153,27509 148,82467 144,32447
6 let 155,68028 151,46495 147,18111 142,83574 138,43436 133,98894
7 let 145,57026 141,39483 137,15681 132,86355 128,52064 124,13944
8 let 135,89204 131,76463 127,58110 123,34877 119,07311 114,76495
9 let 126,63663 122,56537 118,44461 114,28143 110,08120 105,85449
10 let 117,79539 113,78808 109,73777 105,65137 101,53440 97,39777
11 let 109,35969 105,42354 101,45083 97,44850 93,42281 89,38523
12 let 101,32068 97,46239 93,57410 89,66333 85,73728 81,80777
13 let 93,66936 89,89533 86,09846 82,28708 78,46907 74,65627
14 let 86,39679 82,71358 79,01547 75,31135 71,60943 67,92120
15 let 79,49454 75,90906 72,31709 68,72776 65,14923 61,59225
16 let 72,95484 69,47401 65,99525 62,52752 59,07857 55,65826
17 let 66,77023 63,40071 60,04153 56,70116 53,38676 50,10952

Koeficienti 2 za odloženo število let (moški, letni)

Odloženo 51 let 52 let 53 let 54 let 55 let 56 let

0 let 198,99753 194,29099 189,56614 184,83419 180,09776 175,35303
1 leto 186,07445 181,37358 176,65505 171,92984 167,20038 162,46287
2 leti 173,70332 169,02048 164,32174 159,61740 154,90952 150,19434
3 leta 161,87263 157,22018 152,55414 147,88396 143,21140 138,53312
4 leta 150,57137 145,96115 141,33992 136,71638 132,09234 127,46570
5 let 139,78847 135,23158 130,66651 126,10160 121,53947 116,97959
6 let 129,51265 125,01945 120,52145 116,02733 111,54089 107,06287
7 let 119,73239 115,31283 110,89298 106,48221 102,08522 97,70361
8 let 110,43627 106,10048 101,77025 97,45539 93,16110 88,88934
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Odloženo 51 let 52 let 53 let 54 let 55 let 56 let

9 let 101,61350 97,37200 93,14287 88,93600 84,75663 80,60656
10 let 93,25416 89,11748 85,00048 80,91269 76,85894 72,84068
11 let 85,34871 81,32698 77,33221 71,37318 69,45411 65,57896
12 let 77,88767 73,99011 70,12633 66,30418 62,53002 58,80872
13 let 70,86108 67,09565 63,37014 59,69411 56,07454 52,51381
14 let 64,25819 60,63145 57,05238 53,53141 50,07230 46,67772
15 let 58,06736 54,58691 51,16259 47,80139 44,50754 41,28388
16 let 52,27844 48,95147 45,68612 42,48901 39,36448 36,31600
17 let 46,88132 43,71169 40,60882 37,57920 34,62757 31,75855

Koeficienti 2 za odloženo število let (moški, letni)

Odloženo 57 let 58 let 59 let 60 let 61 let 62 let

0 let 170,59540 165,82116 161,03579 156,25832 151,50273 146,77977
1 leto 157,71275 152,94666 148,17063 143,40356 138,65937 133,94853
2 leti 145,46779 140,72774 135,98121 131,24679 126,53800 121,86444
3 leta 133,84636 129,15062 124,45366 119,77342 115,12245 110,50901
4 leta 122,83534 118,20212 113,57413 108,96813 104,39525 99,86223
5 let 112,42221 107,86909 103,32811 98,81439 94,33749 89,90666
6 let 102,59445 98,13774 93,69991 89,29431 84,93269 80,62488
7 let 93,33895 88,99319 84,67257 80,39228 76,16441 71,99476
8 let 84,64155 80,41931 76,23130 72,09275 68,01174 63,99366
9 let 76,48692 72,40206 68,36134 64,37591 60,45330 56,59888
10 let 68,86170 64,92742 61,04391 57,22153 53,46763 49,78807
11 let 61,75256 57,97756 54,25983 50,60930 47,03361 43,53996
12 let 55,14254 51,53426 47,98984 44,51924 41,13117 37,83579
13 let 49,01430 45,57922 42,21500 38,93234 35,74257 32,65741
14 let 43,35047 40,09446 36,91726 33,83181 30,85068 27,98322
15 let 38,13390 35,06284 32,08073 29,20144 26,43509 23,78937
16 let 33,34832 30,46926 27,69001 25,02189 22,47325 20,05157
17 let 28,97935 26,29909 23,72680 21,27186 18,94224 16,74493

Koeficienti 2 za odloženo število let (moški, letni)

Odloženo 63 let 64 let 65 let 66 let 67 let 68 let

0 let 142,09096 137,43050 132,78410 128,13893 123,59188 119,05352
1 leto 129,27231 124,62461 119,99127 115,36436 110,83250 106,30998
2 leti 117,22661 112,61789 108,02897 103,45438 98,96895 94,49528
3 leta 105,93264 101,39067 96,87628 92,38058 87,97009 83,57590
4 leta 95,37188 90,92330 86,50660 82,11391 77,80472 73,51881
5 let 85,52588 81,19083 76,89274 72,62526 68,44210 64,29263
6 let 76,37116 72,16773 68,00741 63,88591 59,85302 55,86965
7 let 67,88369 63,82841 59,82375 55,86860 52,01168 48,22307
8 let 60,03940 56,14763 52,31623 48,54926 44,89312 41,32100
9 let 52,81457 49,10143 45,46227 41,904458 38,46766 35,12821
10 let 46,18666 42,66865 39,24010 35,90687 32,70250 29,60885
11 let 40,13574 36,82882 33,62374 30,52549 27,56427 24,72615
12 let 34,64258 31,55759 28,58454 25,72931 23,01874 20,44351
13 let 29,68426 26,82804 24,09333 21,48638 19,03182 16,72539
14 let 25,23547 22,61281 20,12018 17,76488 15,57045 13,53383
15 let 21,27046 18,88381 16,63530 14,53392 12,59928 10,82560
16 let 17,76282 15,61308 13,60979 11,76054 10,07806 8,55490
17 let 14,68625 12,77348 11,01276 9,40716 7,96415 6,67400
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Koeficienti 2 za odloženo število let (moški, letni)

Odloženo 69 let 70 let 71 let 72 let 73 let 74 let 75 let

0 let 114,51406 109,97345 105,43215 100,90409 96,42068 92,06170 87,81378
1 leto 101,78760 97,26549 92,74499 88,24122 83,78860 79,46171 75,24517
2 leti 90,02555 85,56107 81,10605 76,68074 72,32091 68,08852 63,96816
3 leta 79,19235 74,82366 70,48034 66,18586 61,96976 57,88407 53,91745
4 leta 69,25417 65,02101 60,83408 56,71281 52,68234 48,78930 45,02610
5 let 60,18118 56,12193 52,12702 48,21325 44,40487 40,74362 37,22745
6 let 51,94451 48,08932 44,31473 40,63796 37,08221 33,68671 30,45677
7 let 44,50980 40,88216 37,35198 33,93649 30,65946 27,56000 24,64499
8 let 37,83910 34,45873 31,19239 28,05859 25,08333 22,30098 19,71332
9 let 31,89381 28,77626 25,78978 22,95548 20,29690 17,83837 15,57839
10 let 26,63430 23,79213 21,09931 18,57510 16,23533 14,09671 12,15329
11 let 22,02117 19,46498 17,07312 14,85807 12,82991 10,99737 9,34892
12 let 18,01610 15,75065 13,65665 11,74154 10,00910 8,45973 7,08013
13 let 14,57826 12,59882 10,79212 9,16002 7,69950 6,40673 5,27026
14 let 11,66103 9,95617 8,41934 7,04635 5,83099 4,76900 3,85036
15 let 9,21509 7,76719 6,47658 5,33634 4,34044 3,48415 2,75641
16 let 7,18904 5,97491 4,90485 3,97223 3,17105 2,49425 1,93003
17 let 5,53017 4,52492 3,65104 2,90205 2,27010 1,74647 1,31901

Tablica 2 – ženske

Koeficienti 2 za odloženo število let (ženske, letni)

Odloženo 45 let 46 let 47 let 48 let 49 let 50 let

0 let 257,55506 253,73812 249,83492 245,84300 241,76211 237,59412
1 leto 244,59374 240,77810 236,87626 232,88582 228,80658 224,64042
2 leti 232,10078 228,28921 224,39167 220,40595 216,33198 212,17153
3 leta 220,06197 216,25720 212,36699 208,38936 204,32426 200,17315
4 leta 208,46358 204,66843 200,78869 196,82250 192,76964 188,63123
5 let 197,29246 193,50985 189,64371 185,69211 181,65461 177,53187
6 let 186,53602 182,76889 178,91928 174,98516 170,96577 166,86138
7 let 176,18215 172,43324 168,60285 164,68876 160,68993 156,60652
8 let 166,21898 162,49079 158,68200 154,79020 150,81435 146,75483
9 let 156,63485 152,92959 149,14447 145,27720 141,32702 137,29496
10 let 147,41821 143,73781 139,97845 136,13821 132,21704 128,21674
11 let 138,55769 134,90406 131,17278 127,36269 123,47458 119,51082
12 let 130,04230 126,41761 122,71734 118,94121 115,09065 111,16849
13 let 121,86169 118,26869 114,60302 110,86510 107,05687 103,18146
14 let 114,00644 110,44852 106,82147 103,12628 99,36524 95,54154
15 let 106,46810 102,94906 99,36491 95,71705 92,00789 88,24082
16 let 99,23892 95,76281 92,22592 88,62982 94,97719 81,27184
17 let 92,31165 88,88262 85,39719 81,85725 78,26596 74,62786

Koeficienti 2 za odloženo število let (ženske, letni)

Odloženo 51 let 52 let 53 let 54 let 55 let 56 let

0 let 233,34053 228,99772 224,55936 220,01883 215,36464 210,59158
1 leto 220,38873 216,04780 211,61134 207,07258 202,42022 197,64918
2 leti 207,92566 203,59056 199,15980 194,62655 189,98001 185,21560
3 leta 195,93673 191,61097 187,18938 182,66532 178,02887 173,27654
4 leta 184,40751 180,09426 175,68521 171,17433 166,55308 161,81914
5 let 173,32376 169,02614 164,63332 160,14038 155,54025 150,83161
6 let 162,67174 158,39316 154,02101 149,55157 144,97906 140,30298
7 let 152,43850 148,18309 143,83682 139,39701 134,85895 130,22274
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Odloženo 51 let 52 let 53 let 54 let 55 let 56 let

8 let 142,61226 138,38492 134,07030 129,66656 125,16984 120,58059
9 let 133,18245 128,98858 124,71166 120,35050 115,90183 111,36653
10 let 124,13935 119,98467 115,75160 111,43933 107,04529 102,57116
11 let 115,47394 111,36422 107,18095 102,92379 98,59120 94,18595
12 let 107,17758 103,11843 98,99081 94,79520 90,53136 86,20344
13 let 99,24199 95,23872 91,17284 87,04568 82,85858 78,61708
14 let 91,65830 87,71708 83,71944 79,66833 75,56658 71,42106
15 let 84,41942 80,54619 76,62399 72,65708 68,64979 64,61028
16 let 77,51812 73,71969 69,88067 66,00661 62,10327 58,18022
17 let 70,94825 67,23196 63,48433 59,71215 55,92272 52,12724

Koeficienti 2 za odloženo število let (ženske, letni)

Odloženo 57 let 58 let 59 let 60 let 61 let 62 let

0 let 205,69824 200,69296 195,59121 190,40514 185,14167 179,80641
1 leto 192,75831 187,75622 182,65832 177,47662 172,21806 166,88800
2 leti 180,33305 185,34140 170,25581 165,08806 159,84484 154,53102
3 leta 168,40906 163,43571 158,37129 153,22711 148,00936 142,72267
4 leta 156,97408 152,02726 146,99291 141,88163 136,69936 131,45090
5 let 146,01667 141,10467 136,10904 131,03988 125,90329 120,70477
6 let 135,52593 130,65679 125,70839 120,69077 115,61068 110,47471
7 let 125,49111 120,67277 115,78035 110,82428 105,81236 100,75234
8 let 115,90182 111,14242 106,31529 101,43163 96,50030 91,53024
9 let 106,74827 102,05651 97,30478 92,50510 87,66740 82,80182
10 let 98,02158 93,40695 88,74144 84,03788 79,30734 74,56133
11 let 89,71399 85,18663 80,61872 76,02394 71,41463 66,80408
12 let 81,81868 77,38930 72,93083 68,45799 63,98476 59,52648
13 let 74,32961 70,00937 65,67271 61,33573 57,01429 52,72568
14 let 67,24147 63,04200 58,84022 54,65384 50,50050 46,39889
15 let 60,54955 56,48320 52,43019 48,40973 44,44072 40,54234
16 let 54,25007 50,32995 46,44013 42,60083 38,83134 35,15043
17 let 48,34009 44,57984 40,86758 37,22368 33,66698 30,21552

Koeficienti 2 za odloženo število let (ženske, letni)

Odloženo 63 let 64 let 65 let 66 let 67 let 68 let

0 let 174,39630 168,90714 163,34031 157,70214 152,00640 146,26871
1 leto 161,48339 156,00026 150,44022 144,80997 139,12345 133,39628
2 leti 149,14378 143,67986 138,14171 132,53693 126,87984 121,18620
3 leta 137,36489 131,93401 126,43383 120,87297 115,26622 109,62975
4 leta 126,13529 120,75225 115,30697 109,80917 104,27431 98,71934
5 let 115,44498 110,12540 104,75265 99,33766 93,89687 88,44872
6 let 105,28520 100,14536 94,76333 89,45151 84,12798 78,81316
7 let 95,64819 90,50493 85,33242 80,14511 74,96312 69,80889
8 let 86,52708 81,49782 76,45456 71,41414 66,39871 61,43221
9 let 77,91586 73,01891 68,12564 63,25519 58,43123 53,67813
10 let 69,80960 65,06426 60,34240 55,66493 51,05594 46,53923
11 let 62,20458 57,63078 53,10165 48,63880 44,26578 40,00540
12 let 55,09781 50,71541 46,39907 42,17010 38,05113 34,06409
13 let 48,48638 44,31402 40,22824 36,24967 32,40005 28,70100
14 let 42,36635 38,42050 34,58044 30,86614 27,29895 23,90078
15 let 36,73185 33,02649 29,44480 26,00654 22,73322 19,64669
16 let 31,57492 28,12164 24,80898 21,65696 18,68694 15,91951
17 let 26,88564 23,69413 20,65969 17,80225 15,14183 12,69620
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Koeficienti 2 za odloženo število let (ženske, letni)

Odloženo 69 let 70 let 71 let 72 let 73 let 74 let 75 let

0 let 140,50145 134,71793 128,93050 123,15667 117,42185 111,75300 106,17450
1 leto 127,64101 121,87109 116,09926 110,34363 104,62996 98,98541 93,43416
2 leti 115,46903 109,74240 104,02046 98,32285 92,67617 87,10772 81,64073
3 leta 103,97748 98,32497 92,68852 87,08963 81,55555 76,11283 70,78296
4 leta 93,15982 87,61349 82,09902 76,63936 71,26146 65,99023 60,84545
5 let 83,01103 77,60380 72,24759 66,96581 61,78407 56,72560 51,80913
6 let 73,52716 68,29178 63,12838 58,05972 53,10996 48,30113 43,65224
7 let 64,70431 59,67187 54,73264 49,90848 45,22246 40,69654 36,35143
8 let 56,53722 51,73583 47,04851 42,49644 38,10258 33,89007 29,88125
9 let 49,01808 44,47243 40,06121 35,80575 31,72995 27,85799 24,21247
10 let 42,13623 37,86771 33,75393 29,81726 26,08235 22,57304 19,31005
11 let 35,87847 31,90578 28,10860 24,51010 21,13425 18,00256 15,13077
12 let 30,22972 26,56955 23,10556 19,86028 16,85509 14,10626 11,62563
13 let 25,17382 21,84045 18,72220 15,83907 13,20714 10,83846 8,74054
14 let 20,69314 17,69709 14,93142 12,41101 10,14763 8,14872 6,41416
15 let 16,76744 14,11387 11,69981 9,53593 7,62933 5,97985 4,58131
16 let 13,37245 11,05920 8,98948 7,16943 5,59870 4,27111 3,17463
17 let 10,47825 8,49727 6,75859 5,26121 3,99887 2,95967 2,12644

IV
Pri določitvi višine prispevka za zavarovanca, mlajšega

od 45 let oziroma starejšega od 75 let, se upoštevajo koefi-
cienti za starost 45 oziroma 75 let.

Pri dokupu zavarovalne dobe po mesecih se koeficien-
ti iz tablic 1 in 2 preračunajo na mesečno vrednost.

V
Prispevek za zavarovalno dobo, krajšo od 30 dni, se

obračuna v višini prispevka za 1 mesec zavarovalne dobe.

VI
Zavarovancu iz tretje in četrte alinee 195. člena zako-

na, s pokojninsko dobo, krajšo od 15 let, se pokojnina na
podlagi dejanske pokojninske dobe odmeri po naslednji
lestvici:
Pokojninska doba Zavarovanec Zavarovanka

(%) (%)

3 leta 6,2 6,8
3 leta, 6 mesecev 7,4 8,1
4 leta 8,6 9,4
4 leta, 6 mesecev 9,8 10,7
5 let 11 12
5 let, 6 mesecev 12,2 13,3
6 let 13,4 14,6
6 let, 6 mesecev 14,6 15,9
7 let 15,8 17,2
7 let, 6 mesecev 17 18,5
8 let 18,2 19,8
8 let, 6 mesecev 19,4 21,1
9 let 20,6 22,4
9 let, 6 mesecev 21,8 23,7
10 let 23 25
10 let, 6 mesecev 24,2 26,3

Pokojninska doba Zavarovanec Zavarovanka
(%) (%)

11 let 25,4 27,6
11 let, 6 mesecev 26,6 28,9
12 let 27,8 30,2
12 let, 6 mesecev 29 31,5
13 let 30,2 32,8
13 let, 6 mesecev 31,4 34,1
14 let 32,6 35,4
14 let, 6 mesecev 33,8 36,7

VII
Zahtevi za dokup zavarovalne dobe po 195. členu

zakona mora zavarovanec priložiti dokazilo delodajalca, da
njegovo delo ni več potrebno zaradi nujnih operativnih razlo-
gov oziroma da mu je delovno razmerje prenehalo po pred-
pisih o prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji in dokazilo o
zagotovljenih sredstvih za plačilo prispevka.

VIII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

koeficientih za dokup zavarovalne dobe (Uradni list RS, št.
59/92, popr. 61/92 in 19/97).

IX
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednik
Milan Utroša l. r.
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OBČINE

BLOKE

2389. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Obči-
ne Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine
Bloke na 12. redni seji dne 17. 5. 2000 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, pred-
pisi, 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 Bloke in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot izbirne

gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Bloke so vse jav-
ne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Bloke na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlaga odbor za komunalo na predlog krajanov, zaintere-
sirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije). Pred-
logi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Bloke na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je ista kategorija kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska 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.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Bloke na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno (če se
za njen prenos dogovori primerna odškodnina) in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Bloke na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih
gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi
o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih
koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in
drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.
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(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Bloke.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Bloke na predlog župa-
na.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-
pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ. Te obsegajo zla-
sti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– 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;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe 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 Bloke;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– 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)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
se zagotavljajo v (občinskem) proračunu Občine Bloke.

(2) Občinski svet občine Bloke lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upo-
rabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po ob-
močju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in do-
loči prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu 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)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, 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
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, 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 določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
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19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojna
služba občinske uprave za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov in zainteresirane javnosti. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest in

upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) 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)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana / pristojne službe občinske uprave / za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elemen-
tov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovorna pristojna služba občinske uprave za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(3) Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 30. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je
odgovorena pristojna služba občinske uprave za ceste.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je izbirna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Bloke.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojna služba občinske uprave za ceste, po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojna služba občin-
ske uprave za ceste.

27. 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 pristojna služba občinske uprave za ceste.

28. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojna služba občinske uprave za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojna služba občinske uprave za ceste predhodno prido-
biti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
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prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve
prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met 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 podob-
no),

lahko predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepo-
ve ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti
ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen
ukrep.

(2) Predstojnik pristojne službe občinske uprave za
ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali
druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občin-
skega inšpektorja najmanj petnajst dni ter javnost po sreds-
tvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označi-
tvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
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 policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojno službo
občinske uprave za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 49. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno uredi-
tev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odlo-
ka.

30. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) 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 omeje-
na.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Bloke.

31. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Bloke se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojne službe občinske uprave za ceste.

(2) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko
zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekon-
strukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje
te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preuredi-
tve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojna služba občinske uprave 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 more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

32. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne
službe občinske uprave za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma
življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospo-
darska 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 vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

33. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojne službe občinske uprave za ce-
ste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

34. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij. Prevoz z
vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s
predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino,
dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se
šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z
nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer,
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mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega
koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.

(2) 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 občinskih cestah, izda pristojna služba občinske uprave
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojno službo občinske upra-
ve za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem
obvestiti policijo.

35. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

36. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti,
določene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena
tega odloka, in površine, ki jih za te namene pristojna služba
občinske uprave za ceste določi ob obstoječih občinskih
cestah, ta pravna služba odda najugodnejšemu ponudniku
za opravljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojne službe občinske upra-
ve za ceste.

37. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojne služ-
be občinske uprave za ceste. S soglasjem se določijo teh-
nični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojna služba občinske uprave za ce-
ste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega
člena.

38. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojna služba občinske uprave za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

39. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe 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.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojna služba občinske uprave za ceste lahko

pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da
se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je po-
memben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča,
bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za
varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojno službo občinske uprave za ceste in prilago-
diti vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojna služba občinske uprave za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov
glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske
ceste.

41. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave
za ceste.

42. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe ob-
činske uprave za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod
pogoji, ki jih določa soglasje.

43. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.
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(2) 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 kolesar-

je 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 predme-
te, 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
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto.

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

44. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

45. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost
odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se
jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

46. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
48. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za
daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste, razen glavne zbirne in krajevne ceste, se lahko izje-
moma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeri-
ti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih
konic.

47. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojna služba občinske uprave za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojna služba občinske uprave za ce-
ste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora
biti priložena od pristojne službe občinske uprave za ceste
potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne pro-
metne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske
ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojne
službe občinske uprave za ceste potrjena prometno tehnič-
na dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne
ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) 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 predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
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gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

48. člen
(polje preglednosti)

(1) 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.

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojna služba
občinske uprave za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojne službe občinske uprave
za ceste iz 31. člena tega odloka.

49. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
župan s sklepom, razen v primerih iz 30. člena tega odloka
in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev
ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o
varnosti cestnega prometa pristojni minister pristojen za pro-
met, minister pristojen za notranje zadeve in minister pristo-
jen za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojne službe občinske uprave za ceste s skle-
pom. Pristojna služba občinske uprave za ceste ima pravico
do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdr-
ževanje in odstranitev.

50. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojna
služba občinske uprave za ceste lahko izda soglasje 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 njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojna služba
občinske uprave za ceste. V soglasju določi pogoje postavi-
tve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstrani-
tve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje 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 Bloke. Transparenti morajo biti izobe-
šeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

51. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno 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.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojne službe občinske uprave za ceste.

52. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ /pri-
stojna služba občinske uprave/ za ceste, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 50. člena tega odloka je dovoljena pritož-
ba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

53. 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.

54. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenova-

na oseba, ki mora poleg splošnih pogojev imeti opravljen
strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge
splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

55. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo 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;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
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7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-
gih v varovalnem pasu ceste;

8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-
struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8.
točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

(3) 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 postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– 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 ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne 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 obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana, pristojno službo občinske uprave za ceste in
policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s tem odlokom.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

56. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav-
nosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 30.
člen);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 31. člen);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 32. člen);

4. 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 pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (33. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojne službe občinske uprave za ceste (36. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 37.
člen);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 40. člen);

8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (41. člen);

9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (42. člen);

10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (43.
člen);

11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 44. člena);

12. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 44. člena);

13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 45. člena);

14. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
46. člena);

15. 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
(drugi odstavek 47. člena);

16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 47. člena);

17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 48. člena);

18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (50. člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
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57. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnje teze.

58. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev 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 24. člena);

– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

59. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob
cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojne službe občinske uprave za ceste ali če ji ne
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odsta-
vek 23. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojne službe občin-
ske uprave za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekon-
strukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 23. člena).

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojni
službi občinske uprave za ceste najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo
ukrepi iz 39. člena tega odloka.

61. 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
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

62. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 49. in 50. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

63. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

64. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
urejanju in vzdrževanju javnih cest, poti, površin za pešce in
zelenih površin v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št.
73/97).

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Nova vas, dne 17. maja 2000.

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l. r.
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Popravek

V odredbi o valorizacijskih količnikih za preračun plač
iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 1999, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 39-1894/00 z dne 12. 5.
2000, se v II. točki številka 938423,746 nadomesti s števil-
ko 919598,796.

Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

mag. Anton Rop l. r.– Popravek popravka dodatka k pravilom igre nasrečo “Petica”

Popravek popravka

V dodatku k pravilom igre na srečo “Petica”, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 42-1968/00 z dne 19. 5.
2000 in popr. v Uradnem listu RS, št. 49/00, se 2. in 3.
točka pravilno glasita:

2. Zadnji dan prodaje srečk 2. serije igre Petica je
24. 5. 2001.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 2. serije srečk Peti-
ca je 24. 8. 2001.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Popravek

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola 27. julij, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 38-1881/00 z dne 10. 5. 2000 se:

1. tretji in četrti odstavek 7. člena pravilno glasita:
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v

pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.

2. Prvi odstavek 12. člena pravilno glasi:
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/85.313 Domska vzgoja in varstvo otrok.
3. Šesti odstavek 17. člena pravilno glasi:
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti na-

mestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.
4. Sedmi odstavek 23. člena pravilno glasi:
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-

cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka.

5. 31. člen pravilno glasi:
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševa-
nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, so-
deluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

6. Šesti odstavek 36. člena pravilno glasi:
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela

opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

– Popravek odloka o proračunu Mestne občine

Popravek

V odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2000, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-1540/00 z
dne 14. 4. 2000, se v Bilanci prihodkov in odhodkov popra-
vijo konti podskupine 409 Rezerve in glasijo:

Konto Naziv konta Proračun 2000

4090 Splošna proračunska rezervacija 22,472.000 SIT
4091 Proračunska rezerva 67,417.000 SIT

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

– Popravek odloka o imenovanju inpreimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva inimenovanju ulic v naseljih na območju ObčineLendava

Popravek

V odloku o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu
Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju
Občine Lendava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-
1055/00 z dne 15. 3. 2000, se

– v vseh določbah odloka, kjer se uporablja pri imenih
ulic vezaj, ni razmaka med besedama in vezajem;

– v 5. členu se v 1., 2., 5. in 6.točki za besedama
“preimenuje v:” beseda “ulica” piše z veliko začetnico in v
točki 6. istega člena, v zadnji vrsti, se beseda “lajosi” piše z
veliko začetnico;

– v 1. točki 5. in 12. člena se v prvi vrsti za besedo
“Ulica” črta vejica;

– v 7. točki 15. člena se beseda “Gyepü – hegy”
pravilno piše “Gyepú-hegy”;

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

– Popravek pravilnika o dopolnitvah pravilnika oplačah in plačilih občinskih funkcionarjev innagradah članov delovnih teles občinskegasveta ter članov drugih občinskih organov ter opovračilih stroškov Občine Ravne na Koroškem

Popravek

V pravilniku o dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov Občine Ravne na Koroškem, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št.31-1472/00 z dne 7. 4. 2000,

se v 1. členu doda odstavek:
“Kolikor so člani komisij in strokovnih organov upravi-

čeni do sejnin, se le-ta izplača za udeležbo na seji, in sicer
članom v višini 9%, predsedniku komisije pa v višini 13% od
najvišjega možnega zneska dela plače občinskega sveta.”

2. člen se pravilno glasi:
“Dopolnitev pravilnika se objavi v Uradnem listu Repub-

like Slovenije, velja pa od dne imenovanja komisije.”

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.
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